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PR E C U V Â N T A R E .

Prin anul 1896 pe când mă găseam la Athena ca stu
dent at Facultăţii de Theologie, într’una din zile întor- 
cându-mă spre casă d$ la Eacultate, întovărăşit de amicii 
mei : Dr. V. Găină de la Cernăuţi, care erâ trimis !a A- 
thena de răposatul Mitropolit de acoîo Silvestru Morariu, 
spre a audia timp de un an la Facultatea de Theologie, 
şi Theohari Antonescu, care şi dânsul erâ trimis de Gu- 
vern de a frecventa la şcoala de Arhiologie (ambii după 
întoarcere pe la' catedrele lor: cel dintâi Dr. Găină la 
Facultatea theologică din Cernăuţi şi Rector al Universi- 
tăţei respective, iară cel al doilea Theohari Antonescu 
Profesor de Arhiologie la Facultatea de ştiînţi din Iassy, 
ambii ztc încetaţi din viaţă) — am intrat într’o librărie 
cu cărţi greceşti vechi. Prietenul meu Găină mi-a atras 
atenţiunea asupra câtorva volume întitulate : Ilsjj.vfjţxata roti 
ev ayîoiţ llatpc^ yjţj-âiv *) y^piaoab\ioo sic, irâaas xd? eizia'zoXric, 
zoo lIa6XoQ= Comentariile celui dintru Sfinţi Părintelui 
nostru loan Chrisostom âsupra tuturor Epistolelor Iui Pa- 
vel. Iată nişte cărţi de o mare importanţă theologică-1— 
mi-am zis eu — şi imediat le-am cumpărat.

Intorcându-mâ în ţară, In anul 1899, am fost numit E- 
gumen al bis. Si. Spiridon din Jassy, şi acolo, după în
demnul răposatjilui Ellinist C. Erbiceanu, Profesor şi De
can pe atunci al Facultăţii de Theologie, am şi luat ho- 
tărîrea de a traduce în româneşte aceste Comentarii si 
imediat m-am pus pe lucru.

La început am tradus Isagogia, sau Tni*oducerea in

*) ’l w a w o u  ro ii



Noul Testament, de renumitul Profesor de )a Facultatea 
Theologică de la Athena, N. Damalld— neimprimatâ nici 
pânâ astăzi din cauza împrejurărilor şi a scumpete! ma
terialului— iară la puţin timp am tradus întâiul volum din 
Comentarii, Epistola cătră Gaiateni, lucrare ce am im pri
mat-o în Iassy, în anul 1901. Odată începutul făcut, eu 
am continuat cu traducerea şi imprimarea acestor Co
mentarii pe comptul meu, fără să fiu ajutat de cinevâ 
materialminte sau moral minte, afară de Comentariile E- 
pîştolei cătră Fiiipeni, când, gâsindu-mă ca Egumen al 
SI. M-ri Precista-Mare din Roman, am fost ajutat la ti
părirea acestei qpere de răposatul Arhimandrit Ieronim. 
Ştefânescuy fratele marelui Melchisedek şi al P. S. Ar
hiereu Valerian, carele Insă m-a rugat de a nu spune ni
mănui de aceasta.

La începutul acestei Epistole eu am făcut biografia Sf. 
Chrisostom, fotosindu^rnă de diferite izvoare Greceşti, lu
crare care pe atunci a făcut multă vîlvă în lumea literară.

Amicul meu D-l Profesor Universitar Dr. D. Boroianu 
a publicat atunci următoarea recenziune, prin Gazeta Vii
torul din Iassy. ,,De curând a apărut o nouă scriere the
ologică în limba Română, întitulată: Comentariile sau ex
plicarea Epistolei cătră Fiiipeni, a celui întru Sfinţi P ă
rintelui nostru loan Ckrisosto?n, tradusă de Arhimandritul 
Theodosie Athanasiu, Egumenul M-rii Precista-Mare din 
Roman. Opera este precedată de o biografie a Sf. loan 
Gură de aur, cum şi de o privire asupra activităţii lite
rare a Sfîntului, întocmită de traducător după izvoare 
Greceşti.

Intru cât lucrarea ni oferă gândirea celui mai mare mo
ralist din secolul de aur al literaturei bisericeşti, apoi de 
la sine se înţelege că cetirea ei esie folositoare clericilor 
şi credincioşilor. Recomandăm lucrarea aceasta cetitorilor 
noştri, căci le este folositoare; iar pe autor îl felicităm şni 
dorim spor la muncă, pentru ă redâ cu vremea toate 
Comentariile Sf. Chrisostom în româneşte. Până acum 
P. C. Arhimandrit a mai tradus Comentarnie la episto
lele cătră Gaiateni şi Efeseni “(Viitorul No. 16 din 15 
April 1904),

Ziarul ,,Cuvântul Adevărului''*' din Râmnicul Vâlcea No.
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24 din 1 Aprilie 1904 a publicat următoarea notiţă; „A 
apărat Comentariile sau explicarea epistoliei cătrâ Fili- 
peni a celui întru SfiUnţi părintelui nostru loan Chriso
stom, tradusă din limba Ellinâ de Arhimandritul Theodo
sie Athanasiu, Egumenul M-rii Precista-mare din Roman, 
tipărită cu ajutorul unui creştin iubitor de literatură bi
sericească. (Bucureşti, Soce'c, 1904).

Recomandăm această carte ca foarte folositoare şi edi
ficatoare pentru fie-care preot; felicităm pe autor pentru 
silinţa sa de a face pe sflntul loan Chrisostom să vor- 
biască limba românească, şi lăudăm pe acel creştin care 
în umilinţa sa evanghelică voieşte a rămânea necunoscut 
pentru jertfa ce aduce în îmbogăţirea literaturei biseri
ceşti cu lucrările celui mai mare ritor al creştinătăţei.“ 
Se notează aici „că acel creştin care în umilinţa sa evan
ghelică a voit a rămânea necunoscut“ a fost Arhiman
dritul Ieronim Şlefănescu, fratele nemuritorului MeSchise- 
dek şi al P. S. Arhiereu Valerian, cum şi Stareţul meu 
prin călugăria ce am primit-o la Sf-ta Monastire Bogdana, 
din judeţul Bacău, în anul 1899.

Ziarul Evenimentul din Iassy cu No. 33 din 20 Martie 
1904 publică următoarea informaţiune cu privire la apa- 
riţiunea acestui volum din Comentarii: „Eruditul Egumeir 
al M-reî Precista-Mare din Roman, Sf. Sa Arhimandritul 
Theodosie Athanasiu, a scos la lumină o nouă şi fru
moasă lucrare eclesiasticâ, întitulată Comentariile sau Ex
plicarea Epistolei către Filippeni a Sl^Joan Chrisostom. 
Viaţa şi lucrările acestui sfint, cel mai strălucit al bise- 
rîcei noastre, este studiată de către Arhim. Theodosie, 
intr’o prefaţă nu numai bine documentată, dar şi scrisă 
într’o limbă aleasă şi cu desăvârşire literară. O asemenea 
lucrare face cinste nu numai autorului ei, dar şi mai ales 
bisericei ortodoxă, înviorând astfel în inima credincioşilor 
respectul ce trebuie să-l poarte marilor noştri demnitari 
eclesiastici."

Această notiţă elogioasă la adresa mea şi care ’mi-a 
dat un îndoit curaj la muncă, după t^t seiu ş fost ieşită 
din pana prea iubitului meu amic Gb. Ghioanesco, Pro
fesor secondar ta Iassv, fost de mai multe ori depmtat în
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Cameră, autor de multe cărţi didactice, iar, în prezent 
senator.

Aflarea mea la Iassy ca Egumen al bisericei Sf. Spi- 
ridon, nu a fost, se vede, pe placul fostului Mitropolit 
Partenie Clinceni, aşa că în anul 1902 am fost permu
tat la Roman ca Egumen al M-rei Preţistat-Mare pendinte 
de Epitropia Sf. Spiridon. Iu această calitate deci, mai 
bucurându-mă apoi şi de o linişte complectă, eu am pu
tut să mâ ocup în linişte de traducerile Comentariilor 
Sf. Chrisostom, aşâ că aproape în fiecare an scoteam  
câte un volum d« sub presă.

In anul următor deci, 1905, ara scos de sub presă în 
atelierele Grafice ale iui S.ocec et comp. Bucureşti, al 
IV volum din Comentarii, asupra cărei lucrări, bunul meu 
amic Dr. D. Boroianu, Profesor la Facultatea de Theologie 
din Bucureşti, publică prin Gazeta sa Viitorul, sub titlul 
Bibliografie, următoarea notiţă: , ,0  nouă lucrare apărută în 
româneşte— Literatura bisericească s-a îmbogăţit cu o 
nouă lucrare, Comentariile saw explicarea 'epistolei către 
Coloseni, 1 şi I I  Thesaloniceni{1 a celui .ditţtru Sfinţi Pă
rintelui nostru loan Chrisostom" tradusă din limba Ellinâ, 
ediţia de Oxonia, 1855, de P. C. Arhimandrit Theodosie 
Athanasiu, licenţiat în theologie de la Athena, Egumen 
al M-rei Precista-Mare din Roman. Lucrarea a apărut în 
atelierele grafice I. V. Soccc, Str. Berzei, 59 Bucureşti, şi 
cuprinde 346 de pagini, format 8 şi costă 4 lei exem 
plarul."

Ni se umple inima de bucurie, când vedem că vred
nicul şi harnicul părinte, pe lângă îndeplinirea serviciilor 
postului său, ni dă ne'ncetat în româneşte câte o lucrare 
a lui loan Chrisostom, podoaba bisericei ortodoxe. Acti
vitatea rodnică a părintelui Athanasiu merită toată lauda. 
Retras, fără sgomot ori fcrâmbiţare, seţoS de a servi bi
serica sa, traducătorul în româneşte a lui Chrisostom, s-a 
devotat cu totul pentru îndeplinirea unui scop prea însemnat.

„Am citit cu luare aminte cele 12 omilii la epistola 
către Coloseni, cele 11 de la epistola I Către Thesaloni- 
ceni, şi cele 5 de la a Il-a Thesaloniceni, 'şi trebuie să 

.exprim aici mulţumirile mele părintelui Athanasiu pentru 
silinţa ce şi-a dat de a redă cât mai bine pe româneşte



_  '7  _

'textul St. loan Chrisostom. M-a impresionat cu deosebire 
Omilia a HI-a, a V-a, a IX-a în epistola ^către Coloseni,
a V-a şi a X~a la I-a Thesaloniceni, cum şi a III a, a
IV-a şi a V-a la a H-a Thesaloniceni. înălţimea cugetări
lor lui Chrisostom a fost înţeleasă de părintele Athanasiu,
şi recomandăm cetitorilor noştri să-şi procure lucrarea de 
care vorbim“

întreaga lucrare tratează în omiliile ce cuprinde des
pre: dragoste, (omil. I-a), judecată şi pedeapsă (omila II-a), 
îngerul păzitor al fiecărui creşt’.n, şi datoria creştinului de 
a se încrede preoţilor ca lui Dumnezeu (omil III), obli
gaţia de a mulţumi lui Dumnezeu cu recunoştinţă (omil. 
IV-a), Dumnezeu este pretutindeni şi importanţa credinţei 
(omul. V-a), Patimile Domnului (omil. VI-a), combaterea abu
zului de bogăţie (omil. Vll-a), contra vrăjitorilor şi ferme
cătorilor (omii. VllI-a), importanţa curioaşterei Sf. Scrip
turi (omil. IX-a), laudă a adus lanţurilor lui Pavel (omil. 
X-a), iubire şi simpatie (omil. Xl-a), nunţile demne şi ne
demne (omil Xll-a), Apoi la I Thesal, Rugăciunile sfin
ţilor ni sunt de folos, dacă suntem virtuoşi (omil. I-a), a- 
devărată prietenie este numai cfa spirituală (omii. II-a), 
răbdarea în necazuri (omilia Ill-a), dragostea către aproa
pele (omil. IV-a), părinţii să căsătoriască curând pe fiii 
lor (omil. V-a), nu trebuie a jeli pe cel mort, şi cum 
trebue să vieţuiască văduvele (omil. Vl-a), învierea cea 
de obşte (omil. Vll-a), judecata finală şi răsplata faptelor 
(omil. VUI-a), îndemnare la virtute (omil. IX-a), lăcomia 
şi calcularea ei (omil X a), ajutorarea săracilor (omil. Xl-a).

Ld a II a Thesaloniceni: subiectul epistoliei (omil. I-a), 
amintirea judecăţii şi a gheenii ni aduce mare folos (omil. 
II-a), contra celor ce nu se poartă cu respect în biserică 
(omil. III a), Chrisostom cere poporului să se roage pen
tru el (omil. IV-a), şi folosul faptelor bune tăcute de cre
ştini (omil. V-a).

„Faţă de însemnătatea lucrărei, îndemnăm pe toţi să 
se grăbiască a şi-o procura, adresându-se păr. Athanasiu 
la Roman- Am face cu plăcere extras din ea, dacă spa
ţiul ni-ar permite. Dar extrasele noastre ar fi palide pe 
lângă redarea în întregime a înaltelor cugetări, ce se 
află în Omiliile Sf. Chrisostoin. De aceia lăsăm fiecăruia a
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se adapă de la chiar izvorul de care vorbim, spre a li 
fi de mare plăcere şi folo-;.

Felicităm pe păr. Arhim. Athanasiu şi-i dorim să fie 
sănătos şi îndelung înzilit, spre a duce la bun sfârşit ma
rea lucrare ce a început. Mângâierea să o găsească în lu
cru, cu convingerea că dacă lucrătorii sinceri şi devotaţi 
nu totdeauna se bucură de sprijinul acelora, de la cari ar 
fi în drept să se aştepte, totuşi lucrarea lor rămâne ca 
o stâncă de granit, de care se va lovi mereu nimicnicia 
celor cari n-au fost ta locul lor.11

Tot în anui 1905 luna Iunie s’a publicat prin ziarul 
„ Viitorul“ No. 20 un articol scris de Protosinghelul Dr. 
Eusebiu Roşea, Directorul Setninariukii Theologie din 
Sibiu, prin care, după ce arată importanţa scrierilor re
ligioase, şi in special a operilor Sf. Părinţi, adaogă cele 
ce urmează: „O direcţiune corespunzătoare şi pe terenul 
activităţii literare bisericeşti—după părerea mea nenorma
tivă— se valîditează şi din acel punct de vedere, că nu se 
tinde numai la lucrări originale, ci dorim traducerea o- 
perilor de valoare din literatura celor-I-alte biserici or- 
thodoxe, căror biserici dat 1 i-a fost a se ridică la un ni
vel cultural măi superior, atari opuri se fac accesibile şi 
pentru credincioşii şi membrii clerului român.

Premise acestea în generai, revin asupra unei lucrări 
de valoare, datorită Prea Cuvioşiei Saîe Arhimandrit The
odosie Athanasiu, Egumenul Mănăstirei Precista-Mare din 
Roman, care ’ş'-a pus de problemă a edâ în traducere 
română din limba EUină, ediţia de Oxonia: Comentariile 
sau explicarea epistolelor Pauline de loan Chrisostom, 
djn care luciare a şi apărut până acum: Explicarea E- 
p istolelor către a) Gaiateni, b) E/eseni, c) Filippeni, d) 
Coloseni, /  şi II  Thesaloniceni în patru volume.

Bogăţia ideilor şi învăţăturilor măreţe ale Apostolului 
Pavel, referitor la viaţa moralo-religioasă creştină sunt 
ştiute, iar Interpretate şi aplicate în formă de Omilii din 
partea până astăzi a ne’ntrecutului Ierarh ca orator şi 
păstor sufletesc loan Chrisostom, formează un izvor ne
secat pentru activitatea pastorală a cierului, aflând inter
pretat prin frazele frumoase ale acestui luceafăr bisericesc 
nu numai înţelesul cel adevărat al învăţăturilor Apostolului



Pavel, dar tot odată şi gruparea învăţaturilor evanghe
licilor şi celor-lalţi sfinţi părinţi, la subiectul omiliei.

Traducătorului i se revine în special meritul că re- 
producerei fidele a textului original a ştiut să-i dea şi o 
formă neexcepţionabilâ din punct de vedere al limbei ro
mâne, atât ca construcţie cât şi ca formă, ceia ce fără 
hezitare trebuie sa i se recunoască, care merit tot-odatâ 
denotă o cunoaştere perfectă a iimbei Elline, cât şi a 
limb i Române, căci ştiut este, că traducerea exactă şi 
tot deodată naturală se condiţionează, nu numai de la 
cunoaşterea perfectă a limbei din care se traduce, ci şi 
de la manuarea perfectă a limbei în care se face tra
ducerea.

O augmentare foarte salutară a traducerei acestei lu
crări, e că în volumul al III se publică la început şi 
« Viaţa şi activitatea sf. Chrisostom», ca o compoziţie pro
prie a traducătorului, pe baza datelor celor mai , accep
tate din partea bisericei ortodoxe, fâcându-se evident în 
formă sistematică activitatea literară şi pastorală a acestui 
mare Ierarh, şi ar fi de dorit, ca acest tractat să fie re
produs şi in broşură separată, ca să fie accesibil cu mai 
multă uşurinţă în estensiune cât mai mare.

Pe când m-am văzut îndemnat a face scurtă apreciere 
a acestei lucrări, totodată o recomand în deosebită aten
ţiune a clerului spre procurare şi uzare, pentru ca să fie 
constatat, că şi aceasta e una dintre cele mai principale 
neajunsuri, ce împiedică desvoltarea literaturei bisericeşti, 
că şi acei puţini cari tind a-şi validita cunoştinţele în fo
losul obştei prin udarea de opuri, nu numai că remân ne- 

. recompensaţi pentru munca lor intelectuală, ci în cele mai 
multe cazuri sunt expuşi chiar şi la sacrificii materiale, 
ceia ce numai încurajator nu poate fi, şi eu nu admit că 
lipsa stârei materiale ar fi cauza la nesprijinirea activită- 
ţei literare, ci simţul apatic, ce.nu reclamă aliment spiri
tual, pentru că dacă ar fi simţită în mod intensiv trebuinţa 
alimentului spiritual, acestei trebuinţe s’ar căuta a i se 
satisface cu insistenţă, cu preferarea altor trebuinţe pă
rute şi de valoare efemeră, cum se şi urmează la popoarele 
ajunse la un grad cultural mai superior, şt deci datori 
suntem a fi conştienţi mai mult de acest cb ’igăinânt moral
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M-am mărginit până acum de a reproduce textual ce 
gândeau şi ce scrieau diteriţi bărbaţi de carte, prin ga
zetele şi revistele de pe atunci, relativ la apariţiunea în 
româneşte a «Comentariilor Sf. Ctirisostom la epistolele 
Apostolului Pavel», fără a face de la mine aprecieri, de 
oare-ce sunt pătruns de veritatea dictonului latin, care 
sumă: «Propria laus sordet».

Mai am de adăogat încă aprecierile TheologilOr de la 
Cernăuţi, publicate prin gazeta lor < Viitorul» din Cernăuţi 
No. 22 din 15 Noembric 1906, în care sub titlul Biblio
grafie  se ceteşte: Scrierile Sf. Părinţi au lost în toate 
timpurile un izvor nesecat de învăţături, înălţătoare şi 
pline de mângăere. Cel ce le-a cetit cu. atenţiune, a ră
mas totdeauna satisfăcut, spiritul cel viu ce transpiră din 
aceste scrieri, a trebuit să-l atingă pe fiecare în modul 
cel mai plăcut. Cauza e simplă. Sfinţii Părinţi, au fost pe 
deplin pătrunşi de adevărul divin, de care s-au ocupat în 
scrierile lor, şi de aceia au şi aflat în totdeauna accen
te le  cele mai potrivite, care pătrund până la inima omului. 
Vorba lor n-a fost meşteşugită, pentru a ascunde înţe
lesul adevărat, ci sinceră ca şi convingerile şi sentimen
tele ce le-au adus la expresie.

Mai ales scrierile ne'ntxecutului cuvântător loan Gură 
de aur, au fost un tezaur adevărat pentru toţi oratorii 
tuturor timpurilor. Cei mai celebri cuvântători bisericeşti 
s-au inspirat de aceste scrieri, şi se vor inspira de sigur 
şi în timpurile , viitoare, căci sunt ne’ntrecute.

Cu părere de rău o spunem. In limba românească au 
iost traduse numai foarte puţine din scrierile Sf. Părinţi. 
Ici colea a apărut câte o broşură, dară nici un unic pă
rinte n a fost tradus complect. Această lacună se simţea 
adânc în literatura noastră.

De un timp încoace s-a aflat un bărbat vrednic, care 
şi-a propus să traducă în limba noastră toate Omiliile. Sf. 
loan Gură de aur la cărţile sfinte ale testamentului nou. 
A cesta este Prea Cuvioşia Sa Arhimandritul Theodosie 
Athanasiu, Egumenul M-rei Precista ‘Mare din Roman. 
Prea Cuvioşia Sa a lâcut studiile Theologice la Facul
tatea Theologică din Athena, unde a obţinut licenţa în 
Theologie şi cunoaşte perfect limba greacă. Înzestrat cu
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cunoştinţele necesare pentru a ceti omiliile sfântului loan 
Gură de aur, In textul original, s’a apucat ca să le tra
ducă în limba română. Până acum au apărut «Comenta
riile la epistola căire Galaleni, Efeseni, Fiiipeni, Coloseni, 
/  şi II  Thesaloniceni şi Romani», Traducerea făcută după 
originalul grecesc, ediţia de Oxonia (Oxford) e foarte fi
delă şi exprimă înţelesul pe deplin. Limbajul e foarte 
plăcut şi mlădios, încât oferă o lectură foarte atrăgătoare. 
In comentariile epistolei cătră Filippeni aflăm şi o biogra
fie foarte detailată şi interesantă a sfântului loan Gură 
de aur, compusă după izvoare greceşti.

Pâr. Arhimandrit Athanasiu şi-a câştigat prin aceste 
publicaţiuni merite foarte mari. El a deschis în acest 
mod un izvor, care pentru mulţi era până acum închis. 
Clerul român va puteâ ceti aceste comentarii cu mare 
folos. Prea Cuvioşia Sa prepară şi traducerile celor-lalte 
comentarii după cum suntem informaţi. l am fi foarte mul
ţumitori, dacă ar putea să le deie publicităţei cât mai repede.

Atragem atenţiunea prea venerabilului cler asupra acestor 
scrieri valoroase şi le recomandăm cu toată căldura. Ele 
se pot căpăta de la autor, Roman, Precista mare, cu ur
mătorul preţ: Gaiateni 1 leu, Efeseni 4 lei, Filippeni 3 
lei, Coloseni, i  şi 2  Thesaloniceni 4 Iei, Romani 5 lei, la 
un loc 17 lei (16 cor.) Acest preţ de sigur foarte mo
derat, va înlesni ori şi cui procurarea. De aceia credem 
că toţi, cari sunt chemaţi ca să predice adevărul divin, 
vor căuta să se adape din acest izvor ai elocvenţei sacre».

Lăsând la o parte toate cele-lalte gazete şi reviste pe
riodice depe acele timpuri, care toate mai mult sau mai 
puţin au anunţat apariţiunea acestor Comentarii, însoţindu-le 
de laude poate de multe ori exagerate; lăsând la o parte 
şi nenumăratele scrisori şi telegrame de felicitări, de la 
cele mai marcante persoane din ţară, ca de pildă: răpo
satul D. Sturza, Secretar perpetuu al Academiei Române. 
Iorgu Stursa  de Ia Miclouşeni, fratele celui dintâi, I.'Ca- 
linderu, fost Administrator al Domeniilor Coroanei şi fost 
Preşedinte al Academiei,' D. Grecianu, fostul Ministru de 
justiţie, care ca un adevărat erou din poveste, a căzut 
victima unui atentat mişelesc, comis In Senatul ţărei, în 
timp ce se găsea la postul său pe banca ministerială, etc.,



_ ■  12  —

etc. lăsând la o parte, zic, toate acestea, care negreşit câ 
momentan mi-au atins aşa zicând coarda simţitoare a 
mi mei mele de om şi m au încurajat la lucru, eu declar 
că nu am avut în vedere altceva, de cât interesul ge
neral al bisericii, cum şi seceta cea mare, ce încă per
sista de a bântui pe terenul literdr în ogorul Sf. noastre 
biserici; iară astăzi când 'mi văd ieşită sub presă cea din 
urmă lucrare cu care se încheie seria de Comentarii, adecă 
Comentariile asupra epistolei către Evrei, zic ca şi dreptul 
Si mo ni: Acum sloboseşte pre robul tău , Stăpâne, câ văzură 
ochii mei sfârşitul acestor lucrări, absolut necesare clerului 
şi creştinilor în genere.

Nenorocirea Insă se poate vedea din aceea că din lipsa 
mijloacelor eu n-am putut scoate de sub tipar, decât câte 
1000 de exemplare din- toate cele 8 volumuri anterioare 
acestui de faţă, Astfel câ chiar de pe atunci acele volu- 
muri, s’au epuizat; iar ca să se retipărească astăzi s-ar 
cheltui poate sume fabuloase. Căci dacă cu tipărirea vo
lumului acestuia, care deabea cuprinde între 20— 25 coaie de 
ţipai şi se cere o cheltuială de peste 250.000 lei—-pentru 15 
sau 20 mii exemplare, apoi oare pemru retipărirea ce- 
lor-lalte volumuri, ce conţin în total 178 de coaie de 
tipar, cât ar costa ?

Fără a mai întinde vorba mai departe, eu sunt nespus 
de mulţumit şi vesel sufleteşte, pentru că Bunul Dum
nezeu mi-a dat zilele ca să’mi văd munca adusă la bun 
sfârşit, — pentru care plecând genunchile inimei mele îna
intea slavei sale celei Dumnezeeşti, ii mulţumesc din tot 
sufletul zicând: Binecuvântat să fie numele Lui, de acum 
ş i până în veac.

Iar evsevîosului cetitor al acestor lucrări îi amintesc 
spre meditare zicerea Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Christos, pe care eu tncâ am meditat-o, întreprinzând 
aceste lucrări grele şi migăloase în timp de 22 de ani; 
« Chiar binele de-l face fi ziceţi: rob netrebnic sunt eu, n am 
făcut, de cât ceea ce eram dator să fac» ( ....... ).

Scris-am acestea în reşedinţa Noastră Episcopală din 
Roman, în 15/28 Aprilie 1921.

Episcop, T h e o d o s ie  a l R o m a n u lu i
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Şî acum ca tncheere Ia rândurile de mai sus, adaog aceste 
câteva cuvinte, prin care voiesc a’mi da ia lumină cele 
mai grozave sbuciumări ale îndureratului meu suflet.

Punerea sub presă a volumului de faţă, cel de pe urmă 
din Comentariile sf. Chrisostom, coincidează cu cele mai 
grozave clipe ale vieţei mele când eu încurajat şi împuter
nicit numai de harul Sf. Duh, singurul meu sprijinător şi 
proteguitor în grelele sbuciumuri ale sufletului meu, nu 
mi-am pierdut câtuşi de puţin curajul, ci am stat până
la finea lucrărei cu pana în mână, spre a face corecturile
cerute.

Scris-am aceste de pe urma rânduri, astăzi anul mân
tuire! 1923 luna Ianuarie 19/1 Februarie.

Episcopul Romanului, T h e o d o s ie





P. S. Theodosie, Episcop Romanului





V I A T A  SI A C T I V I T A T E A  j i
Celui în tru  SlînţJ F ărln telu î nostru

IO AN CHRISOSTOM
A RH IEPISCO PU L C O N S TA N TIN O PO LEI ( 3 4 7 —4 0 7 )

A descrie In amănunţime şi exact viaţa, şi cu deosebire  aciivtfalea p a s 
torală şi literară a siînfulul loan Chrisoslom, a acestu i giganl al bisericei, 
«sie cu lotul greu, dacă  mi chiar aproape imposibil .

Accaslă greutate se vede că o a simţit şi Theodorit ,  de vreme ce în l-iul 
dialog, cum şi în cuvintele sale de laudă adresa le  amintire!Si. Chrisostom, 
găsim între altele şi aceste cuvinte : «Dă-ni nouă, Părinte, lira ia, îrrtpru- 
mută-ni plectrui (arcuşul) tău, spre lauda la... Căci dacă  manile tale s’au 
d iscompus după legile rialurei, lira la însă  răsună  armonios, cu darul ha
rului, în toată lumea... Dă-ni nouă puterea acelei limbi nemuritoare.. ."  (La* 
Foiie, Miriob. 273).

Să  mi se permitS deci şi mie, de a-i ad resa  o asem enea umilită rugă
ciune, mai ’nainte de tfl^icepe descrierea biograiiei şl a activiiăţei sale  1

St. loan Chrisoslom s’a născut în cetatea Antiochiei Siriei, la anul 347 
p. Chr, din părinţi creştini, dupre cum însuşi  el spune  în omiliile sale, 
pronunţate contra Anomilor (Migne, tom. t8, pagina 541 şi următoarele).  
Tatăl său, Secund, comandant în armata Siriei (Magister militum orientis), 
a murit încă  pe când loan era.copil mic, a şa  că cu creşterea sa, singură 
muma sa Anlhnsa s ’a ocupai.

După ce loan a terminat studiile enciclopedice şi universitare, unde printre 
alţii a avut ca dascăli pe renumiţii solişti, Libaniu (unul din cei mai celebri 
şi mai mari ritori pe cari i-a avut omenirea în decursul secul lor), şi pe 
Andragathiu, dascăl de fi losolte, s’a şi în sc r is  între advocaţii Antiochiei, şi 
a început a profesa advocatura, care, după obiceiul timpului, era conside
rată ca principala ocupaţiune a unui tânăr cull. De şi nobleţă familiei, b o 
găţia şi rangul social, cum şi profesiunea de advocat, puteau să  procure 
lui loan cele mai 'nalte funcţiuni de stat, şi prin urm are slavă şi plăceri 
după care cei mgi mulţi aleargă aici pe pământ, lotuşi pe deoparte marea 
înrâurire ce m um a sa Anthusa exercita asupra  lui, ia ră  pe de altă parte 
citirea i f .  Scripluri şi caracterul blând al Episcopului Anfiochiei Meletie, 
au contribuit nu puţin în a'l alrage în servirea lui Dumnezeu şi a bisericei 
creşfine.
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In anul 3 jO a [ost botezat în religlunea creştină şi prochtrisi! Anagnost 
de SI. Meletle, episcopul Antiochiei, carele prevedea că loan va deveni tn  
biserica creştină un al doilea vas al alegerei, după Apostolul Pavel.

Pe la începutul anului 372 îm paratu! arian  Valent a s c o s  din scaun  pe 
St. Meletle şi l-a exilai, iară creştinii din Anliochia, cu no scân d  rarele cali- 
[ăjf ale tui loan, se  gândiau ca sa-t ridice pe tronul episcopal, de oarece 
numai el ar H fost în stare sa  combată  cu succes  arianism ul ce se  furi
şase în  biserica Antiochiei, şi care  de a s lăda iă  ameninţa  cu putere o r to 
doxia, fiind chiar împăratul arian.

loan însă , cu prielenul său  din copilărie Vasllle, şl cu alji do! colegi de 
şcoală, Theodor (cunoscut sub  numele de Mopsueslia) şi Maxim (devenit 
în ormă episcop Seleuciei), s’au  sfătuit de a îm brăţ işa  monachism ul,  şl 
dacă peniru moment n'a putut să-ş i realizeze dorinţa, cauza a (ost că  a  
trebuit să  cedeze rugSminlilor mumei sale Anfhusa. (A se  vedea tractatul 
despre Preo|ie, 1, § 5). Dară după trecerea de trei ani, fie că a consimţit 
muma sa, fie că ea a încetai din v!a(a: ceea ce pare şi mai probabil, g ă 
sim pe loan în Monastlrea cea condusa  de fostul său dascăl ,  Diodor (cu
noscut du pă  aceasta ca Episcop al Tarsulul), îm brăcat în schima m ona- 
chală, şl ocupându-se  cu studiul aprofundat al Sf. Scripturi *). Ş ase  ani 
neîntrerupţi a stat loan în acea  Monastire, între care intră şl acel petrecuţi 
întrt) peşteră din apropierea Monaslirei. Luptele cele aspre, Îns3, la care  
sinaur s 'a  supus , şi cu deosebire şederea lui în  peşteră, i-a vătăm at săn3- 
lalea simţitor,  aşa  ca s’a văzut silit a se  reîntoarce în Anliochia pentru 
căutarea sănălăjel.

Pe la începutul anulut 381, foan a fost chirolonisil Diacon de Sf. Melelie, 
iară In anul 386, a tost chirolonisit Preot de noul ep iscop  Flavlan, care 
totodată i-a pus şi însărcinarea de a catihiza şl predica cuvântul Iul Dum
nezeu în biserica Antiochiei, drept care aparjinea numai episcopului. Pal- 
ladius (în via(a Sf. Chrisoslom, pag. 41, 42) raportează urm ătorul Eapl pe
trecut la chlrolonlrea lui ca p r e o t : «împăratul Leon zice, că în m om entul 
când Flavlan îm brăcat cu sacrele vestminte îşi pusese mânile  pe capul 
noului preol, un porumb alb a stătut deasupra  capului Iui loan, înaintea 
întregului popor adunat în biserică." Aceasta negreşit că a fost ca simbol 
al cttrăjiei spirituale a iul loan, în acelaşi timp simbol şl al Sf. Duch, de 
care el a fost povăjuit până  Ia cea de pe urm ă suflare.

Pe la începutul anului ;93, încetând din viajă Nectarte, Archieplscopul 
Gonstanllnopolel, împăratul Arcadie, după recom andarea iui Eutropie, a 
aprobat ca în tronul răm as vacant sa  fie ridicai loan, presvilerul bisericei 
din Antlochia, în care scop s’a şi dat ordin îm parăiesc lui Asferie, Guver
natorul Siriei, ca de îndată să  trimită pe loan la Constantlnopole, fără vuet 
şi fă ta  ca  po p u la ra  din Antlochia s ă  prindă de veste de aceas ta .  O a s e 
menea precautiune era cerută de împrejurări, de carece loan era foarte 
mult iubii în Antlochia, şi dacă  s ’ar fi aftat mai dinainte infenfiunea Îm pă
ratului de a lua şl a avea pe loan în Constaniinopole, poale ca  poporul 
s’ar ft împotrivii Ia aceasta.

*) Soerat 6. 3. Sozomsn 8. 2. Palladius, tn dialogul despre viaţa Iul Chri- 
sostom §  5, apud MonHaucon T. 13.
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Ajungând la Constaniinopole, In ziua de 26 Februarie, 393, loan a fosl 
chlroionisll Archiepiscop şl instalai în Irouui de Patrtarch al Conslantlno- 
polei. de către Theofil, Patr iarchul Alexandriei.

Fiind păfruns de datoriile acestei înalte demnităţi, Sfinlul Părlnie  a pus 
un deosebii Interes în  creştinarea Cojilor, în  îngrij irea celor bolnavi şt 
sSraci, în  tnoralisarea clerului şl a poporului. Ş ase  ani neînlrerupţi vocea 
sfînlului Chrisoslom a răsunai cu putere în biserica Conslantinopolel,  în 
demnând, slâtutnd, rugând, şi câteodată clilar poruncind, fiind lolde,iurta 
însu[te|il  de dorul ce  nulria, ca  fiecare creşlln să  devină adevăraf u rm aş  
al Mântuitorului Chrislos.

Oln nenorocire însă, activitatea sfântului Părin le  n 'a  fost pe placul tu
turor, şl de aceia pe une-locurl a deşleptat invidia, pe alte locuri geiosia şi 
polla de răsbunare, de oarece sfîntui loan biciuia fără nici o cruţare răul, 
ori din ce parle ar fi vertif, aşa  că nu după rnulf llmp cei nemulţumiţi, în 
frunte cu Theofil al Alexandriei, şi cu îm pără leasa  Eudoxia şi chiar  cu £u- 
tropiu Caret lavorizase odinioară, au şl început a urzi fel de fel de inlrigi 
contra sllniutui Chrisoslom, interpretând cu fotul greşit predicele sale, cum 
şi v ia |a  lui ascelica.

Theofil a! Aitxandriel ura încă  dela începui pe Sf. Chrisostom, pe d eo 
parte fiindcă i se conîrariase planurile sale, de a pune pe tronul Constan- 
tinopolei pe un m onach a! său  Isldor, iară pe de alta, şi care se crede a 
ft fosl motivul principal de ură, c3 sftntul Chrisoslom îi în lunecase  cu de- 
săvâşire  iaima ce se împrflştiase despre dânsuf, ca de un orator bun. Pe 
lângă acestea apoi, nu puţin a confribuil şi faptul, că Sî. Chrisoslom a 
primii în Constaniinopole pe oarecari m onachi alungaţi din Egipel de Teo- 
fil, şl li-a ascultai plângerea lor conlra Patriarchului de Alexandria, a şa  că 
întarvenirea SI. Chrisoslom pentru aceşti monachi, a fosl considera tă  de 
Theofil ca un amestec al Patriarchului de Consîanflnopole în diocesa sa.

împărăteasa Eudoxia ^  pe Sf, Chrisoslom, din cauză că în dileriîele 
sale predici combatea luxul şi podoabele ' femeeşfi, în timp ce săracii şi cei 
infirmi nu aveau hrana zilnică. Dară acesie dojane părinteşti, îm pără teasa  
le credea ca zise mai mull la adresa sa.

Eutropiu ura pe Si. Părinte pentru că-i contraria totdeauna planurile iui 
cete tiranice.

De aici apoi a urmaî coaliţia împărătesei Eudoxia cu Theofil al Alexan
driei, şi cu alţi câţiva episcop! nemullămiţi, printre care şi tp i ian le  al Cy- 
prului, contra Si Chrisoslom, coaliţie care a ad us  căderea lui din Ironul 
Pairiarchal, şi care ioiodată compune una din paginile cele mai triste ale 
istoriei bisericeşti. Cu aceas;ă  ocazie se vede cum intriga şi minciuna au 
friumlaf, spre necinstea celor ce au făcut uz de ele, Iară adevărul şi drep- 
taiea au fosl batjocoriie şi călcaU în picioare 1

Cu acesi stigmal pe frunte a înfetai biserica creşlină încă  de pe atunci, 
pe Theofil al Alexandriei, pe îm părăteasa Eudoxia, şi pe toţi acei ce au 
confribuil la comiterea aceslel nedreptăţi, şi cu dânsu l vor răm ânea până  
la sfârşitul veacurilor 1 

Văzând ihtioiil c i  în C o nsun linopo lj  mi va puiea face nimic, de oarece 
Sf. Chri;oslom avea pe lângS dânsul .un n um ăr de vr’o patruzeci de e p is 
cop!, a plecai din Conslantinopole împreună cu partizanii săi, 30 la num ăr '

2
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ţ i  s ’a consliiuit ?n Sinod în ung din suburbiile  Chalcedonului,  numită Dris, 
şi pe  baza uno r  acuzajiuni nedrepfe l-a condam nat îrt tipsd U  caiherisire.

O asltel de sentinţă nedreaptă  fiind su pu sa  îm păratului Arcadie, aces ta  
sub  presiunea îm părătese i Eudoxia a aprobat-o, şi a o rdona t exilarea sfîn- 
lului. Dară deabea p lecase sfîntul din Constanlinopole, şi populaţia s p ă i : 
maritală de un cuiremur mare, a alergat cu mic cu mare  la palatul îm p ă 
rătesc, şi cu lacrămile în ochi s 'a  rugat de îm păratul ca să  p o fu nc iască  a 
fi a d u s  înapoi SE. Chrisostom. împăratul a rSmas foarle încân ta t  că s ’a ivii 
un asem enea motiv spre  a puîea ordona  reîntoarcerea Sfântului, mai ales 
că  se  iemea de vreo răscoală  a popula|iei din Ccustantinopole.

In urma ordinului îm părătesc, Sf. Chrisoslom s’a reînlors înapoi în Cori- 
stanfinopoîe, unde a fost primii în triumf de păsfori |i i săi,  ia ră  Sinodul 
constiluil din 70 episcopi a anulat hofărîrea necanonică luată de a şa  zisul 
Sin.od din Chatcedon.

Dară n’a  trecui mu II t imp, şi vijelia ce s a  credea contenită, a Izbucnit cu 
m ai mare furie. Dinaintea bisericei Sf. Soîia,, se pusese  stafuea îm pără tese i  
Eudoxia, cu a căreia înaugurare  se  dedese câlzva serbări populare. Faptul 
acesla  a fosl luai de Si. Chrisoslom -  şi cti drepl cuvânt — ca o ofensă 
a d u s ă  bistricei, şi de aceia l-a combătut cu loală pulerea prin predicele 
sale. pentru care îm pără teasa  înfuriat!}, a început din nou să  ţese intrigi 
contra Sftnlului, şi s3 pregătiască convocarea  unui Sinod pentru catheri- 
sirea lui. Aflând despre aceas la  Sfântul, rtu s ’a înfricoşai şi nici nu a cedat 
de loc, ci în lr 'una  din zile încă  a pronunţat acel celebru discurs, în b is e 
r ic i ,  al cărui exord începe cu aceste cuvinte: Pl1arăş; Erodfada se  înfu- 
riază, iarăşi se  tulbură, iarăşi joacă, iarăşi cere a av?a pe tipsie capul 
lirt loan". Aceasta încă  mai mult a în tărîtat mânia îm pără tese i Eudoxia, 
femee plină de vanitate şl de ambijîune, înainfea căreea îm păra tu l  Arcadie 
era lipsit de orice voinjă.

Nu după mult timp s ’au adunai în Constaiinopole un num ăr oarecare  de 
episcopi din Siria şi din Asia-mică, după  ordinul împărătesc, A fosl invitat 
şi Theofil a! Alexandriei, dară 3cesta.fi refuzai să vină, de  ieamă ca să  nu 
p a |a sc ă  ca în rândul trecut, când a scăpat prin fitgă numai de mânia p o 
porului iritai şi înfuriat .conlra sa, pentru inlrigile ce ţ?sea asupra  Sf. Chri- 
sos iom , Toji acei episcopi adunaji în Sinod, au luai în ccrcetare acuza- 
jiunea ce se  aducea de asfâdată Sf. Chrisoslom, că deşi calherisi! de cSlre 
Sinodul din Chalcedon, loluşi el fiind rechemat din exil cu ordin îm p ă ră 
tesc, nu a crezut de cuviinţă de a aşlepla holărîrea Sinodului,  ci cu dela 
s ine  putere s ’a reinslalal pe Ironul Pairiarchal şi serveşle ce!e religioase 
contra canoanelor. La toate aceste aciizaţiuni răspund d :n parlea Patriar- 
cfiului ps(ru2 eci şi doi de episcopi. că Sinodul din Dris nu a judecai (e- 
galminte pe Patriarch, şi dacă  s ’a înfurnat din exi\ n’a făcui-o cu dola s ine  
putere, ci după ordinul îi ipărăiesc şi silit de popor, care l-a primii în 
triumf. Dară-fiiudcă m area majorilate a aceslui Sinod era com pusă  din 
episcopii Asiei mici şi din acei ai Egipetufui trimişi de Theofil, de aceia 
Sinodut acesta în majoritate, sub presiunea împărăfesei,  a condam na t !a 
caiherisire pe Sf. Chrisostom, în anuî 404. In ziua de 16 Aprilie 404, în 
sâm bă la  Paştelor pe când iif. loan boteza catihumenii în bapfisleiîn, a fosl 
s co s  cu forja din biserică de călre ostaşii trimişi înadins, iară după două
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luni dala acea dală, adecă la câteva zile dup ă  sărbă toarea  Cirici-zcctmef 
a fost trimis în exil la un sa t  din Asla-Mică, numii C ucusos. Aproape frei 
ani a stat Sf. Chrisoslom în -acest sat, sub  paza ostaşilor,  în  care limp 
ţiumai conştiinţa de nevinovăţia sa, cum şi simpatia  lufuror persoane lor  de 
valoare  şi pioase, cu care e f în tre j inea  o vie corespondenţă ,  î i  îm puterni
ceau în acea luptă grozavă. Dară răulatca prigonitorilor să i  nu  s ’a mărginii 
numai aici, ci după stăruinţa îm părătesei Eudoxia, îm păratul Arcadie a dat 
o nouă poroncă, de a fi slrSmulal locui de exil la locul numit Pif iunda din 
Caucas, în apropierea Scvastopolei. Trei luni dearândul a călătorii Sfântul 
su b  paza. ostaşilor, în care fimp căldurile cele tropicale de pe  acolo, sau. şi 
alte intemperii, îl s lăbise  înfr’alâla încât cârid a a juns în  ceta tea Comana, 
a căzut la paf, Peste noapte i s 'a  înfăţişat marfirul Basilisc ale căruia 
moâşle  erau acolo şi i-a z is ; „Curaj, frate Ioane, căci m âine  vom fi îm 
preună". A doua zi Slânlul ruga pe ostaşi ca să  răm ână  acolo, dară  osfaşii 
nevoind a ceda l'au silit a merge mai deparfe. Dară deabia e ş ise  din ce
tate, şi Sfântului făcândn-i-se rău au iosf nevoifi a se  în toarce  înapo i în 
Comana. Aici împărfăşisidu-se cu sfintele faine a i i s  cele de pe urm ă cu- 
vinle : „Slavă lui Dumnezeu pentru toate" ( A o ;a  -ri;) Os<j> îrâvrtev svsxsv), 
după care şi a dat obştescul sfârşii, în ziua de 14 Seplem brie  anul 407.

După Irecerea de 31 de ani d d a  această  dală, adecă în anuî 438 cedând 
rugămin(elor generate, Patriarchul Proclu a adu s  moaştele  Sf. Chrisosfom 
şi le-a depus în biserica Sf. Aposloli din Constanlinopole

ACTIVITATEA LITERARA ŞI PASTORALA
-A.

C H E I S O S T O M

Secolul al 4-lea după Chrisfos se  numeşte în general secolul de aur al 
bisericei creştine, din cauză că cei mai însemnaţi părinfi şi dascăli ai lu
meţ cu care creşiînStalza se  mândreşte, au strălucii în aces! secol.

Vasilie cel Mare, Grigorie Naziatizul, Origorie Nlsis, A thanasie  al Alexan
driei, Ambrosie al Mediolanului, Augustin, Fericitul Ieronim, şi alfii mulfi, 
suni negreşi! ca nişte iuceferi straiuclîori pe orizonful inlelectual a! bisericei 
creşline, care vor slrăluci în veci în decursul secolilor, sp re  slava Mâniu)- 
tortilui nostru iisus Chrislos şi a bisericei întemeiale de dânsul, -  în s ă  în 
frunlea lufuror acestora locui de onoare se cuvine SE. loan, Archiepiscopul 
Constanlinopolei, pe care creşlînSlalea întreagă, imediai du pă  încefarea lui 
din viajă, I-a proclamai de dascăl ecumenic, cel mai mare  luminător al 
lumei, stâlpul bisericei, lumina adevărului,  lrâmbi)a lui Chrislos,  proroc şi 
vorbitor al fainilor lui Dumnezeu, Theolorul loan, Chrisoslomul loan, voind 
prin aceasta de a învedera marele lui laienf oratoric.

') Socrat, istor. bis. 5. 3 pânS la fine. Sozomen, istor. bis. ţi. 2 până la 
fine. Isidor Pilusiotul şi Nil în multe din epistolele lor. Fotîe, Miriobiblia 25.
59. 89. 96, 172— 174. 270. 273. 274. 277. Suida. Migne tom. 47—64.
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Şi în ad ;v ă r  că Sf. loan Chrisostom I» privinţa darului oratoric , cel Îni3i 
a fost considcral în decursul secolilor, şi nimic nu ne poale convinge că 
nu va fi tot c! cel întâi şi în secol!! urmaiorl (■

Bogăţia Ideiior, frumuseţea, puterea şl a trac |iunea s'ilulul, figurile retorice, 
care  î|i en lus iasm ează spiritul şi li I ridică în regiuni înalte, sunt în adevăr 
de o putere extraordinară în foaie scrierile 51. Chrisoslom.

Ori pe care din scrierile lui vei pune m âna,  te simji captivat dela cefe 
dlnlâl rânduri. Nu ştii ce sîl admiri mai m u l ! ; înăllimea Ideilor, figurile re;- 
lorice, jocul de cuvinte pe u n d e  locuri, cunoştinţele lui enciclopedice apro- 
tu nd a ie .sau  memoria sa  fenominală, de oarece  aproape fiecare idee, ap roape1 
fiecare frază din omiliile sale, este certif icată aşa  zicând cu vreo citaţie din 
Sf. Scriptură.

..Limba lui loan, zice Isldor Pilusiolul (Cari. II episl. 42) şi frumuseţea 
«leilor, cum şl memoria lui cea extraordinară au ulmii, nu zic pe al|ii (căci 
aceasta  poate e considerată  de mul(l ca un lucru neînsemnat), dară  ch ia r  
pe Libaniu, cel renumit pentru eloquenţa."

Care şi câie anum e sunt scrierile 5f. C hriso s lom ?
La aceas tă  întrebare iată ca răspunde Suida : „A num ăra  loate scrierile

Si. Chrisostom, nu e cu putinţă omului, ci numai lui Dumnezeu care cu 
n o aş te  toiul". Istoriograful Calis! (istor. bis, 13, 2) spune că a cell! mai 
mulle mii de cuvinte de ale lui Chrisostom. ocupându-se  încă  din copilărie 
num ai cu scrierile iui. Dară de oarece Calist nu e considerai ca un crilic 
consumat, de aceia nici nu putem pune un mare  lemei pe veritatea cuvin
telor sale. Ceia ce în să  se şlie în mod ceri, esie că SI. Chrisostom  a fosi 
şt esle considerat ca cel în tâi seriilor între pârin|îi bisericei, şi scrieri le 
cari ni-au răm as dela dânsul, şl de a căror aulenticilale nimeni nu  se  mai 
îndoeşte ,  sunt atâl de num eroase  şi de preţioase, încât a r  trebui cuiva o 
v iajă  în treagă ca să  se ocupe numai cu ele, şi Iot nu l-ar fi deajuns, ca să 
Ic poată medita cum se  cuvine.

Pe lângă aceasla apoi, caraclerul particular ce este imprimai in toate 
scrieri le St. Chrisostom, îgi indică imediat dacă scrierea ce o ai tn m ân ă  
aparţine sau  nu Sf. Chrisoslom, p resupunând  că nu se cunoaşte  numele 
autorului, şi ca voeşti a deduce aceasta  însu |i  din examinarea scriere!-

Şi în adevăr, că loale scrierile Sf. Chrisoslom, fie ele dogmatice, fie mo
rale, fie erminii de ale Sf. Scripturi, poariă  ca tip particular u rm ătoarea  ca 
racteristică ; nici scrierile dogmatice nu sunt curat dogmatice, nici cele 
morale  nu sunt curai morale şi lîpsiie de partea dogmalîcă, şt nici expli
cările sau  erminiile lui asupra  Sf. Scripturi , nu pol !i curat ermineulice, 
fără  partea dogmalică, ci toate se prezintă sub  accste trei feţe: dogmatică, 
crmineutlcă şi morală. De acela şi noi vom împărţi scrierile Sf. Chrisoslom 
în trei categorii principale : 1. Tractate, 2. Erminii şi 3. Cuvinte sau  predici.

1, TRACTATE.
t .  Tractatul despre Preo(ie. Sfântul loan avea  un prieten foarte iubit încă 

din copilărie, anume Vasilie, împăratul arian Valent exilase pe episcopul M e- 
letîe al Antiochiei, cu intenţiunea de a pune în locu-i episcop arian. Popu
laţia din Anliochia rămânând fără episcop, şi pentru combaterea arianismuln!.



—  21 —

se  hotârîse de a ridica cu sila pe scaunele vacante de episcopi pe loan ş 
Vasilie, ale căror calităţi le ştiau în deajuns Antiocfienii, şi în cari îşi pusese 
toată încrederea pentru combaterea arianismului. Simţind de aceasta loan, a  
propus lui Vasilie ca să amâne chestiunea chirotoniei lor pe un timp oare
care, spre a  se gândi cu maturitate. După trecere de câtva timp Vasilie a 
fost chirototiisit episcop a! Rata ne i, în timp ce loan s 'a  ascuns şi a fugit de 
chirotonie. Vasilie după ce a văzut că prietenul său loan l’a lăsat cu jugut 
archieriei în gât, s’a  întristat foarte tare,  şi nu se jena de a-şi exprima ne- 
mulţămirea sa în contra lui loan. Sfântul Chrisostom ca drept răspuns la 
netnulţămirilc lui Vasilie a compus tractatul acesta despre Preoţie  în formă 
de dialog, în care sfântul Părinte nefăcând nici o deosebire între episcop şi 
preot, zugrăveşte cu colorile cele mai vii şi mai graţioase ;'mâreţia datoriilor 
şi a primejdiilor care decurg din servirea păstorală, unde se cere suflet mare 
şi încercat, ca al prietenului său Vasilie, pe când pe el se .crede nedestoinic 
de o astfel de înaltă demnitate. Mărturiseşte că a fugit de chirotonie nu 
pentru că o dispieţueşte, ci ca să scar.e r>e cei ce l’au ales de critica justi
ficată, câ au încredinţat unui eonii usnratir o asa  înalta demnitate. In 
ajutorul justificărilor sale aduce chiar pe Apostolul pavel,  care deşi a  fost 
■ridicat în al treilea ^  unde a si văzut lucruri ce nu este slobod omului a 
le grăi, deşi s'a făcut părtaş al tainelor lui Dumneieu intits? tremura e:ân- 
dindu-se ia măreţia şi rtSponsabiiitatea acestui sacerdoţiu îuatt Descrie în 
amănunţime datoriile episcopului, îngrijirea ce el treime să o aibă de păsto
riţii săi, nu numai sufleteşte, ci şi trupeşte, ispitele ce el le întâmpină şi pri
mejdiile la care este expus, dacă mai ales nu va invoca charul sf. Ducii, ca 
să-l intăriască şi susţină întru îndeplinirea sfintului sacerdoţiu încredinţat lui. 
La auzul acestora Vasilie a  răspuns cu lacrămile în o c h i : „Starea mea este 
vrednică de jelit. A bea acum am putut pricepe profunditatea relelor în care 
m'ai afundat... Deci dacă te interesează întru câtva afacerile mele, dacă este 
pentru mine vreo mângâere întru Chrislos, dacă ai vreo dragoste sau com
pătimire pentru mine, tinde-mi mâna de ajutor, fă în fine tot ceia ce prin 
cuvânt sau faptă a r  putea să mă ridice din prăpastia în care m’ai afundat... '

„Dară eu (zice Chrisostom surâzând) cu ce pot contribui, şi cu ce pot să 
te ajut în asemenea noian de datorii ? Dară fiindcă ît< nlace aceasta, curai. 
Drea iubite n r îe tene! In timpul când ti se va oermite a te repausa de grijile 
isvorîte din acest sacerdoţiu, voiu fi lângă tine, te voiu mângâia, şi nimic 
na-ţi va lipsi din câte îmi sunt cu putinţă. Cred în Christos care te-a che
mat şi te-a pus în fruntea turmei sale, că vei câştiga atâta curaj din înde
plinirea acestei slujbe, încât şi pe mine care mă voiu primejdui în atTea zi, 
mă vei primi împreună cu tine in vecinicile locaşuri” (Tom. 48. Migne).

Aceasta e partea de pe urmă a  Tractatului despre preoţie. Dară impor
tanţa acestei scrieri residă mai ales în cartea 1, unde sfântul Părinte descrie 
conversaţiunea ce o a avut cu muma sa, care’l ruga de a  amâna hotărîrea 
luată de el de a  se călugări, Conversaţiunea aceasta  este atât de mişcătoare, 
încât dela primele rânduri fără să voeşti ţi se umple ochii de lacrămi. „Ni
mic, zice criticul Villemain, în critica |ce o face acestui tractat, nu se poate 
compara cu suspinurile acestei mume în tris ta te . . Expunând toate peripeţiile, 
toate supărările şi toate primejdiile unei femei tinere răm asă văduvă în mij
locul, lumei, în slăbiciunea sexului şi a etăţei sale, z k c  fiului său : „In toate



aceste nenorociri tiu puţină mângâere mi-a adus şi faptul de aţi vedea încon
tinuu faţa ta, şi a păstra vie imaginea tatălui tău, cu care seameni foarte  
bine. Pentru  aceasta tocmai, chiar pe când erai prunc şi nici nu puteai gân- 
găni bine, când mai ales copiii încântă pe născătorii lor, tu mt-ai adus multă  
mângâere... Deci în schimbul tuturor acestora îţi cer o singură graţie : să nu mă 
laşi văduvă de a  doua oară, şi nici să aprinzi din nou doliul ce deja se stinsese* 
ci aşteaptă sfârşitul meu. Cei tineri au speranţă de a ajunge la bătrâneţe 
adânci, dară noi cei deja îmbătrâniţi, nimic nu mai aşteptăm, decât moarteaî 
Deci, după ce mă vei pune în pământ, şi oasele mele le vei amesteca cu 
ale tatălui tău, fă călătorii cât de depărtate, umblă pe mare oricât vei voi, 
căci atunci nu va fi nimeni care să  te împcdice. Intru cât timp Insă respir, 
suferă a  trăi pe lângă minei Nu supăra pe Dumnezeu şi nu aduce asupra-mi 
atâtea rele, căci nu te-am nedreptăţi t cu nimici Dacă ai a  mă învinovăţi cu 
ceva, dacă  te silesc de a  adaoge ceva la propriile tale ocupaţiuni, nu te uita 
nici la  legile naturei, nici la creşterea ce ţi-am dat, nu te sîii nici de obicei 
şi nici de  altceva, ci ffigi de mine ca de un duşman şi vrăjmaş I Dară dacă 
eu fac totul spre aţi procura linişte în cursul vieţei aceştia, măcar aceasta, 
dacă nu  altceva să  te  ţină pe lângă muma ta. De vei spune că ai mii de 
prieteni, totuşi nici unul nu te va face să te bucuri de atâta libertate ca mine 
pentru că  nici nu este cineva care să doriască fericirea ta, pe atâ t  pe cât o 
doresc e u “ (Tact. despre preoţie, cost. 1).

„Câtă expresiune de durere şi de adevăr 1 exclamă criticul Vitlemain. Aici 
se găseşte simplitatea lui Onier, sau mai bine zis, a naturei chiar I Legea 
creştină, care se părea că se potriveşte simţăminte!or inimei, li infiltra tocmai 
ceva sfânt şi curat. To t ce este ascuns în inima unei mume, este conţinut in 
această umilită şi mişcătoare rugăciune, ca să nu fie sacrificată de fiul său 
nici chiar din cauza religiunei" (Tableau de l’eloquence chret. au IV siiicle, 
pag. 146, 147).

2. T racta tu l  către Theodor cel căzuf. Acest Theodor (cunoscut după aceasta 
sub numele de Mopsuestia), amic al.Sf. loan, îmbrăcase schima monachalâ 
împreună cu dânsul, însă după puţin timp a  lepădat rasa şi s’a  însurat cu o 
fecioară numită Ermione, fapt care a  hotărît pe Sf. loan a-i scrie acest tractat, 
prin care  se încearcă a întoarce pe prietenul său Theodor din descurajarea 
la care ajunsese fiind mustrai de cuget pentru fapta săvârşită, şi-1 încurajază 
cu diferite exemple din Sf. Scriptură, unde oameni păcătoşi mai ’nainte, au 
ajuns prin pocăinţă la cea mai înaltă perfecţiune morală. La urmă arată de
şertăciunea acestei vieţi, şi cât de primejdios este de a se uita cineva în
dărăt, după ce odatâ a fost pus mâna pe plug. (Tom 47).

3. Despre feciorie. Mai Întâi Sf. Chrisostom combate pe ereticii, cari fu- 
giau d e  căsătorie, ca ceva necurat, şi-i demască ca mai răi decât Iudeii, ba 
chiar şi decât păgânii. Apoi explicând pasajul 26 din Corinth. cap 7 „că bine 
este omului aşa  să fie“ arată superioritatea fecioriei, şi începutul căsătoriei, 
rezolvând în acelaşi timp şi obiecţiunea ce s’ar putea face, câ adecă s'ar ni
mici lum ea dacă oamenii nu s’ar însura După ce apoi dă  Însemnătatea cu
venită celor însuraţi, şi a rată  diferitele greutăţi şi lupte prin care trece cel 
ce petrece în feciorie, conclude Ja urmă, că fecioria e mai de preferat, atât 
pentru viaţa prezenta cât şi pentru cea viitoare. (Tom. 48)

Cătră o văduvă fânâră şl despre  monandrte (a avea un singur bărbat).
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scriere compusă din 13 paragrafe. In partea I mângâe pe această  văduvă 
pentru pe rele re a iubitului ei bărbat, Therasie, şi apoi arată cum dânsa ar 
putea să întrebuinţeze mai bine şi mai cu folos avutul ei. In partea a  II arată 
bunurile ce rezultă din văduvie, în acelaşi timp şi relele ce decurg din a 
doua căsătorie. (Ibid.),

5. Că(ră cei ce comba! pe cei ce în tră  în mottachism, scriere compusă 
din trei cărţi, dintre care cartea a doua este întitulată „Cătră un ta tă  necre
dincios" şi cartea a treia „Cătră un tată credincios". Cartea în tâia a  fost 
scrisă în urma ordinului ce se dase de împăratul arian Valent, contra mo~ 
nachîlor {anul 375) Jn toate aceste cărţi Sf. Părinte apără  monachismul de 
atacurile nedrepte ce i se aduceau, şi-l a răta  ca „adevărată filosofie“, cătră 
care t re buc omul să  tindă. (Tom, 47).

6. Comyaraliune între dinastia îm pără tească ,  bogajie şi superiorilate, şi 
între un munach, care trăeşte în adevărata  Itîosofie după Chris los. Scrierea 
această compusă din 4 paragrafe, este afierosită tot vieţei monachaîe. Prin 
ea Sî. Părinte arată că monachul este mai pre sus şi de  împărat, căci „cel 
ce se predă lui Dumnezeu şi vieţei monachale, se stăpâneşte de  plăceri şi 
invidie, pentrucă el se luptă contra demonilor, şi nu contra oamenilor, vor
beşte nu cu guvernatorii sau cu cei din garda împărătească, ci cu profeţii şt 
cu apostolii, este simpla în viaţa lui şi împărtăşeşte şî pre alţii din ceia ce 
are, hărăzeşte mai mult decât împăratul, căci acesta hărăzeşte aur, pe când 
acela char duhovnicesc; unul a de sie gat sarcina, dacă e bun '^ i  milostiv, pe 
când celalalt a eliberat suflete de sub puterea demonilor prin rug ăc iu n i; unul 
ca acesta părăseşte de bună voc viaţa prezentă, nu este invidiat de nimeni 
şî aşteaptă fericirea viitoare (îbid.).

7. Despre umilinjă. scriere compusă din două cărţi, adresate una mona
chul ui Dimitrie şi cealaltă lui Stelenchiu. Tractatele  acestea şunt scrise de 
Sf. Chrisostom fiind diacon, între anii 381 şi 387, după cum se  vede din 
conţinutul lor.

8. Despre Iristeta, cătră Siaghir ascetic, tulburat de duchurl rele, scriere 
compusă din trei cărţi. Acest Staghir era unul din prietenii Sî. loan, şi i-a 
scris acest tractat îtt timpul pe când Sf. loan era diacon (Socrat, istor. bis.
6. 3), după cum se deduce din proimiul scrierei, unde z ice : „Trebuia ca 
însumi eu, prea iubite Staghire, să vin lângă tine şi să te mângâi în neno
rocire... dară de vreme ce boala trupească şi răul ce a căzut pe capul meu, 
mă sileşte de a rămânea în casă..." ceia ce arată că a fost scrisă după în
toarcerea sa din monastire, fiind bolnav, şi sta în casă Prin această  scriere 
raângâe şi încurajează pe prietenul său Staghir, care căzuse într’o tristeţă 
mare, şi nu arare ori îi venea gândul necurat de a se sinucide.

9. CStre cei ce au lecioare slnisacle, şi că  monachiile nu trebue a vi«|ui 
la un loc au bărba|i i.  Era pe atunci obicei ca unii bărbaţi tă ră  sâ  se  în- 
însoare ţineau în casele lor fete nemăritate „nici pentru facere de copii, şi 
nici pentru desfrânare“ după cum înseşi ele mărturiseau. Acest obicelu vine 
Sf. Chrisostom şi’l combate prin scrierea de ţaţă, asemătiându-1 cu grozăve
niile lui Tantal. Acest o ni cei este un scandal nejustificat, căci pretextele in
vocate de cei ce an asemenea fete, că adecă dacă nu le-ar ţine ei, şi ele ar 
rămânea fără nici o protecţiune, sau că femeile In general au nevoe  de  rnai 
multă îngrijire şi protecţiune, sau şi alte de acest fel, nu sunt serioase- D&

v
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aceia sfătueşte pc utili ca aceştia Sf. Părinte, de a  se elibera de asemenea 
sclavie.

10. CS cel cc nu se nzdrepiâţeşte singur, nimeni nti-i poale vălSma. Prin 
această  scriere Sf. Chrisostom combate pe acei ce fără să cugete vorbesc 
„că în lume este o confusittne, şi că multă neorânduială se observă între 
oameni, mulţi se văd nedreptăţiţi pe fie-ce zi, nu este nici o îndreptare  din 
lege, tiu este nici o teamă de  tribunale,., şi că răul se măreşte pe  fiecare zi... 
earâ  de aici mulţi din cei uşuratici, ca cuprinşi de  o manie proastă, acuză 
pronia dumnezeească". Combate deci pe aceştia cu putere, aducând în sp r i
jinul său multe exemple din Sf. Scriptură. (Tom. 52).

IJ . Căfră (udei şi Elini dovadă cS Chrislos esle Dumnezeu, din cele vor- 
b iie  în multe locuri de dânsu l la Profeţi. Această scriere conţine pe 
scu r t  rezultatul tuturor celor spuse de Profeţi,  în privinţa locului naşterei, 
vieţei şi morţei Mântuitorului, în privinţa apostolilor lui, a răspândirei învă-  
tâturei sale, precum şi realizarea celor profetizate de Iisus Christos, (Tom. 48).

12. Câlr9 cei c« se  scandalizează de nenorocirile întâmplate, de co rup -  
fiunea poporului şi de alungare» pieojiîor şi pentru nepriceperea durnne- 
zeeştii pronii şl conlra ] ud ei lor. Precum se vede din titlu, tractatul acesta, 
ca  şi acel de sub No. 10 se rapoartă la cele din urmă zile din viaţa Sf. Chri-  
sostom pctrecute in Constanlinopole, şi are de scop' de a sprijini în spiritele 
oamenilor adevărul nepriceperei proniei du rimeze eşti din argumentele trase 
din creaturi, „Este cea mai de pe urmă prostie, zice Sf. Chrisostom, şi ames
tecată cu nebunie, de a  vedea cum doctorul taie, arde şi pune medicamente 
tari, şi cu toate acestea nimeni nu face vorbă multă, în timp ce înţelepciunea 
cea negrăită, nepovestită şi nepricepută este cercefată cu amănunţime, şi se 
întreabă cel curios de ce aşa şl nu alm în terea?"  Cum că orice creştin nu 
trebuie de a cerne chestiuni de asemenea natură, şt nici nu trebuie a se 
scandaliza în scârbele ce le are, dă ca dovadă pe Aiiraam, Isaac, lacob. 
Apostolii şi ceilalţi sfinţi, cari deşi au pătimit multe, totuşi niciodată nu s’au 
scandalizat şi nici n’au ispitit pe Dumnezeu, fiindcă ştiau foarte bine „câ 
timpu! de faţă este timp de luptă, topitoare în care se curăţă aurul, gimnas
tică unde ne exercităm, etc.“ (Tom. 52).

Câteva din aceste tractate sunt scrise de Sf, Chrisostom pe când era Dia
con, eară câteva pe când era simplu monach, ca de exemplu: Tractatul 
despre preoţie, Tractatul contra celor ce combăteau monachismul, Tractatul 
despre comparaţi ti nea între împărat şi monach, Cătră Theodor cel căzut.

II. l E r m i n i i l e  s a u  e x p l i c ă r i l e  
S f .  S c r i p t u r i

Aici aparţin toate comentariile ermineutice ale Sf. Scripturi, pe care Sf. 
Chrisostom le desvolta în pericope la diferite o cazi uni, în biserica Antiochiei 
ca preot, sau în biserica Patriarchiei de Constantinopole ca Patriarcli. în faţa 
păstoriţilor săi, şi în formă de omilii, la finea cărora adăoga sfătuiri morale. 
Deşi sfântul Păritile a  interpretat aproape întreaga Sf. Scriptură, totuşi noi 
nn  avem astăzi toate operile iui, eară cele ce ni s ’a  păstrat sunt:

1. S inocs is  (abrevia |iunea) a Vechiului şi a Noului Tcsfemenf. Opera 
aceasta  din cauza formei sale interioare, care se apropie mult de comentarii,
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este taxată printre ertniniile Sf. Chrisostom. Dupâ caracterizarea V. şi a  N. 
Testament, istoria naţiimei Judaice şi de vi zarea cărţilor ambelor Testamente 
după  conţinutul lor, expune subiectul fîecăria din e!e Din nenorocire opera 
aceasta a ajuns până la noi nu întreagă, ci ciuntită, căci din Vechiul T esta
ment lipsesc Prorocii dela al şaptelea până la urmă. iară din Noul Testa
ment nu are nimic (Tom. 56).

2. Erminia la cartea la cerci, compusă din 67 de  omilii (Tom. 53—54).
3. Erminia Psalmilor, din care lipsesc cei mai mulţi (Tom. 55).
4. Erminia Profilului Isais, în care simt explicate numai cele opt capitule 

din început. Erminiile acestea ca şi acea a Psalmilor, nu au fost făcute în 
biserică şi înaintea auditorilor, ci după cât se vede din aranjamentul lor, ele 
sunt compuse pentru necesitatea c a sn ic i  Sunt cu toate ^acestea şi zece omilii, 
dintre care cele mai multe se rapoartă la zicerea lui Isaia: „Văzut-am pe 
Domnul şezând pe tron în?lt“ (Tom. 56).

5. Erminia la Profetul Daniil (Tom. 56).
6. Comentariile la Sî. Evanghelisi Malheiu compuse din ţii de omilii 

(Tom. 57—58).
7. Comentariile ta ;>L apostol şi evanghelisi loatt, din 87 de omilii (Tom.59).
8. Comentariile la faptele Apostolilor, compuse din 55 de omilii (Tom. 60).
9. Ermtnia epistolei cătră Romani, compusă din 32 de omilii. (In ediţia 

societSţei britanice, Oxonia 1849, sunt 33 de omilii).
10. Comentariile la episfola I-a călră Corintheni, din 44 omilii (Tom, 61),
11. Comentariile Ia epistola II-a cătră Corinlhenl, compuse din 30 de

omilii (Tom 61).
12. Comentariile la epistola cătră Gaiateni. Aceasta operă nu este împăr

ţită în omilii, ci este explicarea epistolei tntr’una. din început şi până la fine 
după modelul explicărei Psalmilor, Profetului lsaia şi Daniil (Ibicl.)

13. Comentariile epistolei cSIrS Efeseni, compuse din 24 omilii (Tom. 62).
14. Comenlariile epistolei cătră Filippeni, din 15 omilii (In ediţiunea de

Oxonia, 1855 sunt 16 omilii),
15. Comentariile epislolei cătră Coloseni, compuse din 12 omilii (Tom. 62).
16. Comenlariile epistole! 1 cătră Thesaloniceni,  din 11 omilii (Ibid.)
17. Comentariile epislolei 11 cSlră Thesaloniceni,  din 5 omilii (Ibid).
18. Comenlariile epistolei i, călra lirnotheiu, compuse din 18 omilii (Ibid.)
19. Comentariile epistolei a II cătră Timofheiu, din 10 omilii (Ibid.)
20. Comentariile epistolei cStră Til. din 6 omilii (Ibid,)
21. Comentariile epislolei c3lră Filimon, din 3 omilii (Ibid),
22. Erminia episloiel cătră Ebrel, expusă astfeliu din adnotafiuni, după 

adormirea Sf Chrisoslom, de căSrâ Constantin, presvilerul Antiochiei (Tom 63)
Pe lângă acestea mai avem încă fragmente destul de importante tot din 

operile exigetice ale Sf. Chrisostom, ca de ex. erminia la cartea lui lob, la 
Proverbile lui Solomon, la Profetul leremia, câte*va fragmente din epistola 
catftolicâ a lui lacob, din epistolele lui Petru, şi din I epistolă cattioSica a 
sf. apostol loan (Tom. 64),
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III. CUVINTE ŞI OMILII
CARE 'S E  ÎMPART IN

d o g m a t ic e , p a n ig ir ic e  şx m o r a l e

P e când crilica con tim porană face distincjiune între Cuvânt şi Omilie 
(Omilie tn se a m n a  couversaţiune intimă şi deci ce! mai simplu cuvânl, cea 
m a i  simplă predică b isericească, unde după exemplul Domnului şi al a p o s 
tolilor icom paiă  Luca 4, 17 şi urm. Malheiu 5, 6, 7. Fapl 2, 1 4 - 4 0  7, 2 ~  
56] părinlii bisericei şl tn general servitorii cuvântului lui Dumnezeu se  a d re 
s a u  auditorilor tn lormă de conversaţiune s implă, familiară şi pricepută  de 
toji, eară la urm ă făceau tiplicajiunea m orală  a citaţiilor din SI. Scrip tură  
p e  care li invocase, pe când Cuvânl sau  Predică esie explicarea sub iec tu 
lu i  din pericopa luată din Sf. Scriptură, şi cere de necesitate de a fi expus 
d u p ă  regulele ritorice), la SI. Chtisostom ‘Jambele aceste  cuvinle semnifică 
ace laş i  lucru, adecă fnvă |ă lura  călră  popor.

A. Cuvinte dogmatice şi Omilii
1. Locul înlâi îl ocupă cele 12 cuvinle contra Anomilor'),  prin care  c o m 

b a te  pe discipulii lui Evnomie. dovedind că Fiul esle îdeopolrivă cu TalSl 
şi cu Sf. Duch. Acesle cuvinle suni înfilulale „despre  nepriceperea esenjei 
lui Dumnezeu" (Tom. 48)

2. Palru cuvinte a su p ra  zicereî „Nu poale Fiul să  Iacă de la s in e  nimic, 
d a c ă  nu vede pe Tatăl lăcând" (Tom. 55) si cel asupra  zicerei „Părinte, 
d a c ă  esle cu  pulin|5, treacă de  la mine paharul acesta, în să  nu precum 
v o esc  eu. ci precum voeşti tu." Deasemenea cuvântul conlra Marcioniştî- 
lo r  şi M anichulor „că altul esle paraliticul desp re  care se  vorbeşce că a 
lo s l  slobozii în c asă  prin acoperem ânl şi altul acela despre care  spu ne  
evanghelistul loan", şi cel de pe urmă care are ca subiecl „Tatăl meu până  
ac u m  lucrează, şi eu lucrez'1 (Tom. 63).

3. Două caticheze, din care una „CStră cel ce voeşle  a se lumina, şi 
pen lru  ce bolezul se  numeşce ba ea renaşterei, eară  nu a ierlărei păcatelor, 
şi că e periculos nu numai de a călca jurămânlul, dară  chiar de a jura, fie 
c3  ar jura drepl", pe când a doua de şi e întitulată ca şi ceial alia „Călră 
ce l  ce voeşce a se  lumina" continuă mai deparle „şi despre femeile care se 
fm podobesc  cu aurării şi cu împletituri aurile, şi pentru cei ce fac us de 
gâciiuri , s au  hârliuji atârnate  la gâl, sau de descântece" (Tom. 49).

4. Despre diavolul. 3 omilii (Ibid).

B. Cuvinte şi omilii de laudă şi panigirice
1. Cea întâi omilie de felul acestora  este „Cuvânt panigiric la ziua naş- 

lereî Domnului nostru  l isus Chrisfos. fiind pe alunei {anul 386) nesigura

')  fivKoauV, discipui al lui Aelic, diaconul bisericei din Antiochia, arian în
focat, credea câ Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că este creatura 
a  lui Dumnezeu Tatăl, dară, încă că nici nu este de o  fiinţă cu Tatăl, şi 
p r in  urmare neegal— âvo(j.ot.oc, de unde apoi şi denumirea acestor eretici 
d e  Anomi. Contra  lui Evnomie a scris Sf, Vasilie cel Mare. (îrarf).
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încă, şl numai de câjlva ani cunoscută  de oare-cari creştini soSiJI din ap u s  
şf v'eslilă". 2. Cuvânl la Boiezul Domnului, 3, Două omilii pentru trădarea 
Ini luda, ziua SI. Paşti, şi  pentru predarea sfintelor taine. 4. Altă omilie pen
tru trădarea lui luda. 5. Trei omilii a supra  Crucei Domnului tiostru, şi asu-* 
pra tâlharului de  pe cruce. 6. omilia  pentru învierea din mor|i. 7. Două 
Cuvinle la Învierea Domnului (cel al doilea în lom. 52). 8. Două omilii la 
înălţarea Domnului noslru (a doua în tom. 52) 9, Trei omilii Ia sfânta  Cinci- 
2 ecime, eară în cea dintâi arală St. Chrisostom de ce astăzi nu se  mai fac 
minuni (una In lom. 64). 10, Keaotc omilii rte laudă Sfântului anostn t  Pavel 
î l .  Două-zeci şi patru de omilii de laudă la diferiţi Sfiti|i, precum la SI Me- 
letie al Antiochiei, Marlirul Lucian, ieromartirul Babila (două), la Martirii 
lubenlin şi Maximin, la Marlira Pelagia, la puriălorinl de Dumnezeu Ignafle 
la Evslathie al Antiochiei, la Martirul Romano (două), la Sfin|ii Macabei (4), 
la Sf, Martire Bernica şi Prosdoce si Domnica m um a lor, la L aza t cel 
mort de palru zile, la Marliri (două), la Martirul Iulian, la Mari rul Barlaam. 
ta Marea Martiră Drosida, la Martirii Egipteni, la ieromartirul Foca, şi în 
line un cuvânila  lofi Siinjii, cari s-au martirizat In toată lumea (lom. 49—50).

C. Cuvinte şi omilii morale

1. Locul principal Intre acestea îl ocupă cele 21 de omilii a sup ra  slalue- 
lor, pronunţate în Postul Mare, al omului 387, în Urmăloarea împrejurare: 
Populajia  oraşului Anliochia fiind nemuljamiia de oare-care  dări grele puse  
de Imperalorele Theodosie, în vederea unui rîisboiu, s-a  resculal con tra  a u 
torităţilor şi contra ordiniior împărăteşti, ca în că  ajăfată  de diferiţi Intri
ganţi a ajuns chiar la necuviinţa de a necinsti sfaluele îm păratului Theo
dosie şi a reposatel împărSIese Plachila, şi la urmă a le sfărâma în plată. 
Când Theodosie a auzii de aceasla  s-a înfuriat a su p ra  Anliochenilor, şi  a 
hol3rât ca cetatea Antiochia să  fie dărâm ată  şi desfiinţată  cu totul, p o p u 
la r a  să  fie strămulală pe aiurea, eară capii şi insligaiorii revoluţiei să  (ie 
ucişi. La auzul acestei veşti loală suflarea din Anliochia a fost cuprinsă  de 
groază, şi mulji se  gândiau ca să  părăsască  oraşul. Descurajarea îi cuprin
sese pe (o|i, căci nimeni nu şlia ce va aduce ziua de mâine, şi ce se  va 
alege de avulul şi via |a  sa. Bătrânul Episcop Flavian a primii în  fine de 
a se  duce în solie ta Constanlinopole şi a implora grafia împăratului, tn 
lipsa lui, Sf. loan Chrisoslom pentru liniştirea şi încurajarea poporului a 
pronunjal aceste 21 de omilii, care sunt un cap de operă oratorică, de  felul 
cărora omenirea nu mai auzise de la Demoslhen încoace.

Şeaple zile a tăcut Sf. Chrisoslom, eară a şeptea zi s-a ridicai în am 
von şi a pronunfat prima omilie despre pocăin |â  şl încurajare, al c3ria 
exord începe aslfeltu: „Ce voiu spune şi ce voiu vorb i?T im pul present esle 
de lacrâmi, eară nu de vorbe; de suspine, eară  nu de cuvinle; de rugăciune 
eară nu de predica... Atât de mare esle îndrăzneala, atât de nevindecabilă 
esle rana. atât de mare este plaga, şi mai pre su s  de orl-ce tămăduire, şi 
având trebuin|â de ajutorul de sus.... Creştinul Irebue a se deosebi de  ne
credincioşi şi în aceasta, adecă în a suteri cu b ă r b i l e  totul, şi înaripat 
cu speranfa celor viitoare el este mai pre su s  de atacurile oamenilor răi. 
Credinciosul esle în|epenil pe piatra credinjei, şi de aceia el esle apărat de
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Isbllurlle valurilor. Chiar de s-ar ridica valurile ispitelor, nu vor ajunge ţa 
picioarele lui, alâf de înalt esle el ţ i  mai pre su s  de ori-ce ispită.... Deci să 
n u  cădem, iubiţilor. Nu ro i  ne îngrijim pe alâta de mântuirea noas tră  sufle
tească , pe câl se  îngrijeşte de noi Dumnezeu. Ntt nc interesează atât pe 
no i de a nu pătimi ceva rău, pe cât îl in teresează pe cel ce ni-a d iru ll  
suflet, şi care  în fine ni-a dăruit a tâ tea bunuri,..  Acela (lob) şedea atunci pe 
gunoiu , eară  acesta  (o raşu l Artfiochia) şeade într’o mare  cursă  .. S-a clăti
n a t  m a l ’nain te  oraşul nostru  de cutremure, dar  acum să cutremură chiar 
sufletele întemeitorilor acesiui oraş...  Atunci s ’au cutremurat temeliile c a se 
lor, eară acum  se  cutremură temelliile Inimei fle-căruta,...*

Atât de m are  era descura jarea  locuitorilor din Anliochia, în  cât bătrâni şi 
tineri, bărbat! şi femei se boceau nu num ai prin casele lor, dară  chiar şt
p e  slrade. De aceia şi Sf. Chrisostom nu lipsa de a încuraja şi a vindeca
acele  suflete bolnave şi s labe. In omilia a 3-a între altele spune : „iată un
o m  a fosl insultat, şi noi cu lojii ne-am speriat şi ne-am înfricoşat,  atât
ce i  ce au insultat, cât şi cei ce nu se  ştiu cu nimic vinovaţi; eară  Dumne
z e u  în fle-care zi este insultat, şi ce zic în  fie-care z i?  In fie-care ceas, de 
ce i  boga|i , de cei săraci, de cei ce tră iesc în  linişte, de cei ce sun t  în su- 
ferinli, de cei ce ispitesc şi de cei ispitiţi, şl cu toate acestea nici o vorbă 
d e  nlcăiri.,.. Dumnezeu esle insultai în toată ziua find presenl,  văzând şi 
auzind pe insullălori, şi nici trăsnete n-a trimis, nici nu a poruncii de a 
ieş i  marea din holarele sale şi a se  v ărsa  pe pământ şi a îneca pe to|i, 
ni ei că a poruncit pământului de a se  deschide şi a înghlfl de vii pe cei 
c e  au Insultai, ci şuiere şi îndelung rabdă, şi portmceşce de a ierta, numai 
d a c ă  se  vor căi şi vor făgădui că nu  vor mai face aşa..."

In fine guvernatorul provinciei a venit în o raş  împreună cu judecătorii,  
ca  să  facă cercetare amănunţită, şi provocatorii să  fie pedepsiţi. Chrisoslom 
rid icându-se în  amvon tocmai în  momentul pe când guvernatorul intra în  
b iserică, a oprit pe credincioşi de Ia ori-ce manifestare  ostilă conira guver
natorului, şi apoi a zis: „Pentru vot, mi s-a pălit obrazul de ruşine, că 
d u p ă  ioale acele cuvinle multe şi lungi, încă  aţi avut nevoe de mângSiere 
d e  dinafară... Doriam ca să  mi se  desch idă  pământul şi să  mă înghijâ, când 
îl auziam (pe guvernafor) vorbindu-vă, şi aci încurajându-va, aci acusân-  
du-vă pentru frica aceasta  n e ra f io na tă . . Nu voi ar II trebuit ca să  căpăta)? 
înv ă |ă tu ră  de la el, ci voi să  deveni|t dăscălii luturor necredincioşilor.,.." 
(Omilia a 3  a).

După şedere de mal mull timp în Constanlinopole bătrânul episcop Fla- 
v ian  s-a presentat înaintea împeratorului Theodosie, şl în urma unei pu
tern ice cuvântări,  a înduplecai pe Theodosie  de a ierta pe cei ce l-au insul
tat,  şi prin urm are a revoca ho tărârea  ce luase de a dărâm a celatea An
tiochiei, şi a s t răm uta  pe locuitori pe aiurea, eară  pe cei vlnovaji de acea 
revollă a-i ucide, ŞHrea această  a a d u s ’o însuşi  episcopul Favian, care a 
s o s i t  chiar în ziua de Paşti,  eară  Sf. loan Chrisoslom din motivul el a 
rostii  omilia a ^l-a, în al căreia epilog zice: „Să ne bucurăm cu bucurie 
duchovnicească , şi să  nu lipsim de a multămf. tui Dumnezeu ne'ncetaf pen
tru  Ioale aceslea , nu numai că a resolvat cu bine aceste nenorociri, ci în 
că  şi pentru aceia că  a îngăduit a se  face acestea, şi sS-i muljămlm din
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adâncul inlmei, căci prin amândouă acestea a împodobii cetatea noastră,.," 
(Tom 49).

2. Două cuvinte conira Iudeilor.
3. Şepte cuvinte asupra  bogatului din evanghelia şt asupra  lui Lazăr.
4. Nouă (9) cuvinte la Cartea Facerei.
5. Cinci cuvinte despre Anna muma Profetului Samull.
6. Trei omilii asupra  Profet-lmpăratulu! David şl Saul.
7. Opf omilii despre Pocăln |ă  şl Post, şl una desp re  eleimosină (Tom. 49).
8. Un cuvânt „catr3 sine (când a fost chirolonlsit Preot), căfrS episcop, 

şi căfră mulţimea poporului,
9. Omilie despre aceia „că nu Irebule a analhematiza (blestema) pe cel 

vii s au  pe cel reposaţi".
10. Omilie asupra „Calendelor şi conlra acelora c a d  observau luntlenoauâ, 

cum şl contra acelora cari dănţutau prin oraş*.
11. Omilie asupra zicere! apostolului: „Nu voiu s ă  nu şfifi voi, Erafllor 

pentru cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi", cum, şi asupra Iul lob şi 
Abraam.

12. Cuvânt „penfru cei cari părăsesc  adunările din biserică, Şi că nu tre- 
buie a irece cu vederea titlurile sfintelor scripturi, cum ş i  pentru cei lumi
naţi cu sf. botez*.

13. Omilie „asupru titlului de la Faptele Apostolilor, şi că viaţa virtuoasă 
esle cu mult mai folositoare de câ! semnele şl minunile".

14. Omilie având de subiect; „De ce se  cetesc Faptele Apostolilor în ziua 
Penlicostei (dnci-zecimei) şi cătră cei luminaţi din n o u “,

15. Două cuvinte asupră  zicere) apostolului Pavel: ^spuneţi închinăciune 
lui Prischila şi Achila» (Rom, 16, 3).

16. Două omilii a supra  parabolei „datornicului cu mii de falanţl şi a su 
pra celui care datora una sulă de dinari".

17. Omilie că este folositoare ceilrea Sf. Scripturi .
18. „Noi trebuie a ne petrece viaţa după Dumnezeu, şi asupra  zicerei: 

„strâmtă este uşa“ ele.
19. „Cătră cel ce nu vin la biserică, şi că chemarea lui Pavel este d o 

vada Invierei”.
20. .C ătră  cei ce acusă pe oralor penfru lungimea discursului, şl cStră 

cel ce sunt nemuiţămiji de vorbirea în scurt, şi despre numirea de Savlu 
şi Pavel, şi cătră cei luminaţi din nou*.

21. .C ătră  cei ce acusă pe orator pentru lungimea exordului, şi de ce 
nu Imediaf după ce a crezut Saul s-a numit Pavel, cum şi asupra zlcerei: 
„Savle, Savle, ce mă goneşi i“.

22. „Certare contra celor cari părăsesc slujba din biserică, cum şi a s u 
pra exordului din epistola cătră Corintheni «Pavel cel chemat".

23. *Că este primejdios şi penlru cel ce vorbesc ca să  placă auditorilor, 
şt pentru cei ce ascultă vorbindu-se penlru mulţămirea lor, şi cum că este 
folosiioriu, şi este mare dreptaie de a se acuza cineva penfru propriile 
ta le  păcate".

24. Asupra zicere! apostolului: „Nu numai că nu ne întristăm, dară ne 
si mândrim în necazuri, ştiind că...* etc.
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25. Asupra zicerei: „Şflm că celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate. Ii se
lucrează sp re  bine", ;

26. Călră cei ce nu vin Ia biserica, ţ i  asupra  zicerei; „De flămânzeşte 
d uşm anu l tău, dă-i să  mănânce".

27. Asupra zicerei apostolului: „Pentru curvii, fiecare aibă-şl femeia sa* 
(I. Corinlh. 6, 2).

i;8. Asupra zicerei: „Femeea este legata de lege, în câtă vrem e Irăieşte 
bărbatu l său"  (Ibid., 7. 39).

-:9, „Cuvânl de laudă adusă  slânfului Maxim, şi ce leliu de femei trebuie 
a lua în căsătorie*'.

30. Asupra zicerei: „Nu voesc să  tiu sciji voi, fraţilor, că părinţii noştri 
toţi su b  nor au lo s f ‘.

31. Asupra zicerei: „Trebuie a fi între voi şî eresuri, penfru ca  cei încer
caţi s ă  se  facă arătaţi".

32. Cuvânl: penfru eleimosină.
■ b3. Trei cuvinle a sup ra  zicerei: „Având ace laş  duh aî credinţei", despre 

eleim osină ' şi călre  Manichei, şi penlru ce cu toţii se  vor bucura de bunuri 
în  comun".
■ 34. Asupra zicerei aposfoiului: „De m’aţi fi suferit puţin pentru ne’nje- 
lepjie" {II Corinlh. 11. 1).

35. „CălrS cei ce nu înţeleg cum frebuie zicerea aposloiului: „Ori prin 
pricină, ori prin adevăr, Christos se  propoveduieşle" (Filip. 1, 18) şi despre 
umilinţă

36. „Asupra zicerei: „Văduva s3 se  aleagă nu mai puţin de ’şasezeci de 
ani" ,  (1 Timofh. 5, 9), despre creşierea copiilor, şi despre  eleimosină".

37. „Omilie la Ilie, asupra  văduvei şi penfru eleimosină",
38. „Despre mulţămirea bunurilor viifoare şi despre  nimicnicia celor 

preserite".
39. „Nu trebue a da tn public păcatele fraţilor noşfri, şi nici să  nu btes- 

iem ăm pe vrăjmaşi".
40. „Să nu se  descurajeze cineva, nici s3 blesteme pe vrăjmaşi, nici s3 

o p riasca  de a nu prinde pe cei vinovaţi".
41. Asupra zicerei: „Eară când a venii Pelru în Anliochia, de faţă i-am 

stăful împolrivă" şi ca nu a fosl aceasla împolrivire, ci iconomje,
42. Omilie asupra  lui Melchisedek.
4J. Omilie conira tl iealrurilor şi ipodromiilor (alergărilor de cai).
44. Asupra zicerei: „Aceasta să  şliţi, că în zilele cele de pe urm ă vor ti 

timpuri grele".
45. „Despre dragoslea desavârşiiă  şi despre recom pensa faptelor după 

merit",
46. Despre înfrăttare (în limba lalină, cu exordul în greceşte).
47. Două omilii (în limba latină) de încurajare  asupra  morţii.
4S. Omilie roslifă „la mormântul Marlirilor (ev t<;> ^aptopEi;) =  la locul 

u nde  au  primit marlirismul, sau unde suni înm orm ântaţi marfirii, sau  în 
fine la biserica marfirilor), fiind puţini adunaţi , din causa  limpului rău, şi 
c ă  Irebuîe a ne aduna  des la biserică".

49. Omilie la martiri cu acesl adaos: „ îm pără teasa  venind pe la mezul 
nopjii în  biserica mare, şi ridicând acolo sfintele moaşfe  ale marlirilor, şi
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puriăndu-le prin (ol oraşul". Această ornille a fosl rosfilă în următoarele 
împrejurări:

în anul 398 s ’au succedai mai multe cutremure de pământ, fapt care 
umpluse de groază populaţia din Cousfanlinopole. Prin lima Iulie (:i93) s ’a 
tacul o procesiune religioasă <LiCanie> la care  a luat parte ţoală suflarea din 
Consfafitinopole, împreună cu îtnpărăleasa Eudoxia, adecă pe la mezu 
nop|ii au fosl slrămutafe moaşlele sfinţilor din biserica mare  în biserica 
SI Thoma, ce se  zidise din nou alară de oraş. depărlare  de 9  mile de Ie 
Consfanlinopole.  Pe ta revărsatul zorilor de ziuă ajungând  cu Si. m o a ţ le l a  
noua biserică, Sf. Chrisostom a roşii! unul din cele mai frumoase d iscursuri,  
din care reproducem o parle din exord, spre  a s e  vedea torentul acela 
de cuvinte şi idei înalte, care numai din gura lui Chrisoslom puteau s3 
iasă: „Ce voiu zice şt ce voiu vorbi?  Salt de bucurie şî sunt en tus iasm af 
şl cuprins de acea manie, care e cu mutf mai bună de cât prudenja. Joc 
şi dănţuiesc, şi mă văd ridicat în aer, şi cu un cuveni suni îm băta  1 de 
aceas lă  plăcere duhovnicească! Ce voiu zice .şi ce voiu v o rb t7  Despre 
puterea marlirilor? Despre buna disposijie  a cetăţenilor? Despre zelul îm 
pără tese i?  Despre concursul auforilăţiîor ? Despre ruşiuarea diavolului ? 
Despre biruinţa demonilor 7 Despre măreţia bisericei? Despre pulerea C rucei?  
Despre minuniie celui răstigni!? Despre Slava Talălul 7 Sau despre  harul 
Si. D u h ? 1 Despre mulţămirea întregului public? Despre săltări le o ra ş u lu i?  
Despre adunările că lugărilor?  Despre jocurile fecioarelor? Despre muljimea 
preoţilor?  Despre pulerea bărbaţilor din tume, a sclavilor,  sau a celor 
liberi, a celor ce stăpânesc, sau  a celor stăpâniji,  a săracilor, s au  a bo
gaţilor, a streinilor, sau  a localnicilor? Fiecăruia este nimerif de a zice: 
Cine va spune puterile tale, Doamne, auzite vei face toate laudele laie I 
Femei deprinse a şedea în saloane, şi mai mol (delicate) chiar de câf ceara, 
au părăsii casele !or cele acoperite Irumos, ş i” venind aici s ’au în trecul cu 
bărbaţii în zelul şi năzuinţa sufletească . . Mai la urma apoi adresân- 
du-ee împărălesei îi zice: „De aceia nu vom înceta de a te ferici, şi nu 
numai noi, dară şi ioate generaţiile viitoare. |Căci cele ce se  petrec aici, 
vor fi auzile până la marginea pământului şi pe cât soarele  luminează. Vor 
auzi cei de după noi, şi cei de dupS aceia, şi nici un timp nu va da uitărei 
cele petrecute acum . . /■

Luminându-se d e ^ iu S  a venii şi hnpăraîul încunjurat de funcţionarii ş|
oslaşii superiori şi s ’a închinat Sf. moaşte, fără a purta pe cap coroana,
şi oslaşii iără săbii,  fapf care a făcut pe Sf. Chrisostom ca după plecarea
împăratului să  laude nmlf evsevia lui.

5t. Omilie parenetică cătră cei ce nu isbutesc în cererile lor,
52. Omilie asupra interesului ce pun unia pentru cele presenie, şi lenea

ce o arată penfru ceie viiioare.
53. Omilie contra celor ce se numesc singuri pe dânşii Curaţi.
54. Omilie rostîlă în biserica Sf. Anastasii, pentru virtute şi speran ţă  In

Dumnezeu penfru exercitarea et.
55. Omilie rosiită în biserica Sf. Pavel, celind Goţii (în limba for) şi 

vorbind un preol Got.
56. Asupra zicerei; „Secerişul este muil, eară lucrătorii puţini".
57. Asupra pocăinţii Ninevitenilor.
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5S. Cătră cei ce cred de lucruri mari cele presenfe, şi suni ca smintiţ i 
fără  reson de cele ce se par [rumoase în viaţă.

59. Despre rugăciune.
60. Asupra zicerei: „To( păcalul care  a r  face omul, esle afară de frup".
61. i,Că virîufea spirituala este prelerală tuturor" .
62. Asupra zicerei.: „Socotiţi pre Apostolul şi Archiereul mărlurlsirel 

noastre, pre l isus Christos, care esle  cred incios celui ce l-a făcui pre el“ 
(Ebr. 3, 2, 3).

Mal sunt apoi următoarele cuvinte şl omilii (mal mult sau  mai ptijin 
scurte), care sunt pronunţale în zilele cete de pe urmă ale viefii Sî. Chri
so s lo m  în Conslanfinopole,

63. Omilie cătră Eulroplu eunuchul, Patriciu şi Consul.
64. Când Eutropiu se găsla  afara din biserică a fosl răplf, şi despre P a 

radis  şi Scriplurl, cum şi a su p ra  zicerei: „De fa |ă  a sIStu! îm pără teasa  
deadreapla  ta".

65. Când Saturnln  şi Aurelian au fost condam naţi  la expairlare( ş iG a ln a s
a  Ieşi! din cetate, şi despre iubirea de arginf.

66. Despre întoarcerea din Asia In Constanlinopole fcîn limba latină).
67. Despre rechemarea lui Severian episcopul Cabalelor (In limba latină).
68. Omilie despre  pace.
69. Omilie înainie de exilare.
70. Omilie când a plecat în exil.
71. Omilie după înfoarcerea din întâiul exil.
72. Omilie asupra  slobozire! Hananiencei. pronunţafă  după ce s 'a  în to rs  

d in  exil.
73. Un număr de 244 de epistole scrfse din exil cSfra diferite persoane

bisericeşti, între anii 403—407 care  conţin în ele, pe lângă altele şi o m ul
ţime de şliinţi autobiografice, care  dealtminterea ni-ar fi răm as necunoscufe. 
Mai ales din cele 17 epistole cătrS Olimpiada diaconlţa. şi din cele două  
că tră  episcopul Homei Papa Inocenlie 1 se  întrevede destul de clar acll- 
vilatea Sf. Părinte, pe lot timpul câf a s l a i p e  tronul Palriarhiei de Con- 
stantinopole, pe deopaiîe, eară pe dealtă parle nl se represinlă cu colori 
loarfe vii aureola şi măreţia caracterului acestui sfânf şl mare dascăl 
a l  omenirei.

74. Tot SI. Chrisoslom aparţine şi U lurghia  care  poarlă numele său, şi 
care nu esle de câl o prescurtare a Liturghiei Sf. Vasile cel Mare, In pri
vinţa spiritului care a călăuzit pe Si. Chrisosfoirt de a compus Liturghia 
sa ,  să  ascuilăm pe SI. Proclu. discipulul Sf. Chrisostom şl Palr iah  al Con- 
slanlinopolei, care  zice: „Pentiu care  şi Sf. Vasilie făcând us de un metod 
terapeutic, a publicai Liturghia sa  mai prescurfală  (de cât a Sf. lacob .  
Irafele Domnului). Nu după mul( timp earăş i  Părintele nostru loan cel cu 
gu ra  de aur îngrijindu-se, ca un păsloriu, de mântuirea turmei sale, şi 
luând aminte la lenevirea şl slăbiciunea naturei omeneşti,  a voi! a sco a te  
d in  rădăcină orice prelexl satanicesc. De aceia a şi tăiat cele mai nmlfe, 
şi a poruncii de a se săvârşi (Si. Lilurghie) mai în scurt, ca nu cumva 
oaminii —mai ales  cei ce iubesc t r â n d ă v ia - a m ă g i ţ i  câte puţin de vicleniile 
contrarilor, să se  depărteze de aceas tă  sfânlă şi apostolică tradiţiune, 
p recum s ’a şi dcscoperit că fac mulţi chiar şi până aslăzi".
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Despre auienlicitatea Liturghiei Sf. Chrisoslom m ărlurise ţ te  tiu numai 
întreaga biserică, dară chiar scrierile sale, în care (mai ales în Cornen- 
lăriile epistolelor Sf. Pavel ţi în a\z Evangheliilor) găsim explicale diferite 
b u că |f  lihirghice, ceia ce conslilue dovada cea m«i puternică, că  Liturghia 
aceas ta  este  cu adevărat a Sf. Chrisostom. Sun! în s ă  şi unele bucSţi care 
s-au adaos  după moartea Sf. Chrisostom, ca de ex. imnul de la începutul 
liturghiei Unuie născut Fiule şi cuvântul lui Dumnezeu (com pus se zice de 
Impiraloreie  Jusiinian 1), imnul numit Cheruvic (făcut deasem enea de lus- 
t n i a n  l pe la 573), cântarea sau  citirea troparelor de toate zilele, Simbolul 
credinţei, şi în itne Axionul Cuvlne-se cu adevărat .

Pe lângŞ aceste scrieri, pe care criticii contimporani le airibue lără nici 
o contrazicere Si. Chrisostom ş! le consideră ca autentice, mal sun! încă 
peste  70 de diveise scrieri atribuite Si, Chrisostom, însă  există îndoeli 
a su p ra  auteniiciiăţtfi lor. In edili unea de Migne se  mai g ăsesc  încă  peste  
250 de Cuvinte panigirtce şi omiiii morale, care în să  sunt apocrife, dupS 
părerile criticilor.

Sf- IOAN CHRISOSTOM

exam inat ca  exigetic al Sf. Scripturi de pe Amvonul bisericei.

Este netăgăduit <3 Sf. Chrisostom ocupă primul loc în literatura noastră  
bisericească, mai ales ca ermineulic ne'nfrccu) al Sf. Scripturi în general.

In tot timpul sacerdoţiului său, fie ca Preot, fie ca Patriarch, el a avut 
ca  principală  ocupaţiune exolicarea Si. Scripturi în dela!!, de pe amvonu 
bisericei. Pentru a ^ i a  biserica creştina es!e adânc  recunosculoare Sf. 
Chrisostom, căci pe când mai ’nainte de dânsul erminia Sf. Scripturi era 
mai mul! de domeniul bărbaţilor cărturari, eară mulţimea credincioşilor din 
biserică  slreină, sau  prea pufin iniţiată în lainele ei, Sf. Chrisostom este 
acela, care a lua! SI. Scriptură, şi din scoarţă  în scoarţă  a expîicat’o î n 
aintea credtncioţilor adunaţi în biserica, şi a făcut’o accesibilă de gradul 
de Inteligenţă a fiecăruia.

Alai de mare era dorinţa lui ca fiecare creştin să  în ţeleagă Sf. Scriptură 
în  cât î ţ i  încorda ioale puterile saie sutleteşti, Săcea us de ţoală elocvenţa 
de care era înzestrat de Dumnezeu, ca sa convingă pe auditori, că fiecare 
esle daloriu de a cel) sau  a asculta cuvântul lui Dumnezeu, fie în biserica, 
fie acasă ,  în Io! timpul şi în toi locul. ,,Nn a ţtep ta  alt dascăl, zice în omilia 
IX din epistola călră  Colcseni, ai cuvintele lui Dumnezeu. Nimeni nu te va 
învăţa  alăl de bine ca acela. . . Auziţi, vă rog. !oţi muritorii, ţi procuraţivă 
cărţile sfinle, medicamentele sufletului. Dacă nu voiţi nimic alt, cel puţin 
procuraţi-vă Noul Testament, ca să  aveţi dascăli în perm amenţa apostolul, 
evangheliile ţi Fapfele Aposlolilor. De vei avea vre-o supărare ,  caulă în el 
(N, T.) ca tnir 'un deposiţ^de medicamente, ia de a c o lo , mângâerea în s u 
ferinţa ce ai . . . Aceasla esle cauza iuturor relelor, de a nu cunoaşte  Sf. 
Scripturi . . P h c ă m  la răsboiu fără arme . , (Deasemenea Omilia aXXi 
din Comentariile epistolei călră Efeseni, Jraducerc de subsemnalul, pag. 
216 şi urm.).
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DarH celirea 5!. Scripturi nu trebuie a se  iace, dupS Sf. Părinte, de m â n 
tuială şi Sără nici o băgare de seam a, după c u t i  iac cei mal mulji, ci cu 
toa tă  atenţiunea posibila, caci num ai aşa  ne vom putea îolosî din cetirea 
ei, „Numirile sau cuvintele ce suni în Si Scriptură, zice e! (omilia 15 la 
Evangh. loan) Dumnezeu tiu voeşte a le auzi simplu şi cum s’a r  brodi, 
ei cu m uttl  în|alepciune. De acela şi fericitul David în multe locuri scria 
tn Psalmii săi „Spre pricepere'- şi zicea: „Descopere ochii mei si voiu 
cu noaşie  minunile din leg îa  ta" (Ps. 118, 18) . . . Şi Domnul apoi în d e m 
n â n d  pe Judei de a cerceta scripturile, prin aceasta ne îndeam nă ctt atât 
m ai mutt încă  pe noi să  le cercetăm, căci dacă  ar putea cineva de la 
p r im a  lectură ?3 înjeieagă, nu ar fi z ts  el a şa  . . .  De aceia el num eş te  
scripturile şi thesaur a sc u n s  în  pământ, a ră tându-ne  prin aceas ta  sp re  
ă le cerceta . . . ‘

Daca observam în special ioale operile SS. Chrisostom găsim că Ioale 
acestea , afară de erminia la Psalmi, la Profetul Daniil, Ia cele 8 cap i tu ’e 
d in  Isaia .şi la epistola cStră Oaîaleni, sunt în lormă de omilii, rostite în 
biserica, şi împăr|îte  în do uă  p3rji, adecă )a începui partea erm ineutică a 
pasajului s au  pasajelor ce urmează, eară Ia u rm i  partea morală cu apli- 
cafiune la viata praciică.

E demn de observai în că şi aceasta, că dacă  nu în ţoale, cel pu |in  In 
m a re a  majoritate a omiliilor Sî. Părinte găseşte  ocasiune de a vorbi, tie 
ch ia r  şi în treacăt, despre eleimosinE.

Când îu prinia omilie n -a  epuisaf totui ceia ce trebuia a vorbi, atunci 
ace laş i  subiect îl coutinnă şi în omilia sau  omiliile următoare, presenfând 
chest iunea  sub  o altă formă cu lotul nouă, ceia ce ni da dovada unei 
v a s te  inteligenji şi unei pulert extraordinare de judecat.  Cu chipul acesta 
p asa ju l  explica) este alât de bine lămurit, în câf este peste pulinfâ de a 
m a i  primi vre-o obiecţiurte ser ioasă.

In erminia V. Tesfament Sf. Chrisostom se  refugiază câte-oâată la textul 
ebra ic ,  ceia ce dânsul o credea necesar penlru limpezirea nedomirtrei.  De 
exemplu cxplicând pasajul din cartea F a c e m  1, 8 zice că deoarece Vechiul 
T es tam en t  s’a scr is  în limba ebraică, noi suntem ţin«(i ca explicându-I să  
n e  retugiâm la acea limbă. „Mul|i din cei « e rc i ta j i  în acea limbă, zice Sf. 
P ărin te  (Istoria traducerei textului ebraic în  limb* greacă), spun că numele 
Ceriu în limba Ebreilor esle io ld ;aun a  ia plural, ceia ce spun cu em fasă  
şi acei cari cunosc limba siriană".

„De aceia nici nu zic îi ceriul, ci certurile. Tocmai pentru aceasta  se  şi 
s p u n e  de t r i a l u l  David certurile ceriuriior, nu doară câ suni mai multe 
ceriuri,  căci nu ni-a sp u s  aceasla  fericitul Moisi, ci fiindcă după obiceiul 
limbii Ebreilor acest num e se  p ronun |ă  totdeauna Ia plural”.

Alât în erm nia Vechiului câi şi a Noului Testament Sf. Chrisoslom în- 
(rebuinjează metodul şcoalei Antiochene, adecă  examinarea critică a Jex- 
tului, după care se da cea mai mare  atenţiune însemnăiafei literare a cu
vântulu i din SS. Scrip tură  şi "a gsociajiunei ideilor. Vorbind despre  aso- 
c iatiunea ideilor, Si. Chrisostom scrie: „Nu frebuie de a aduce ca mărturie 
zicerile din Sf. Scriplură ciunt te, nici sus lrase  din afinitatea şi continuitatea 
ideilor, nici u le Ui a iso la t i  şt lipsita de ajutorul celor dinam ie şi celor 
c e  urmează, şi astfel a difăima şi a calomniâ . . . Penlru că, cum să  nu
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fie absurd, că dacă înaînfea Tribunalului, unde se judecă oameni! penfru 
afaceri lumeşti, şi se pun înainle ţoale împrejurările cari sun i  în legăiură 
cu caşul ce se judecă, ca de ex. locul, timpul, causa , persoane le  şi mii de 
felul acestora, — apoi când e vorba de luplele noastre penfru viaja veci- 
nică, rtii e absurd, zic, de a cita scripturile cum s-ar întâmpla?

Afară de aceasta S!. Chrisostom în erminia Vechiului Testam ent între, 
butnţa şi alegoria, când trebuinţa cerea, căci aicea; „Că unele pasaje  tre
buie a ii luate aşa cum sunt zise, eară altele cu totul confrar celor con- 
lintiţe", eară ca exemplu aduce pasajul de ta Isaia, unde se  sp u n e  că 
lupui şi mielul împreună vor paşte, şi apoi adaoge; „Nu vom înţelege noi 
aici lupi şi mtei, nici pate, boi şi iaurt, ci moravurile oamenilor le charac- 
ferizăm prin figura animalelor". Pe lângă aceasta  sunt unele pasaje ,  care  
trebuesc luate în două sensuri, ca de ex. „jertfa ţiului lui Abraam". Cum că 
Issac a fost rldicaf pe allar spre a fi jertfit, o şlîm, dară  în acelaşi timp 
cu mintea noi mai scoatem şi altceva ascuns  aici, adecă crucea. Tot aşa  
şi cu mielul paschal din Egipt, unde earăşi gâsim Icoana patimilor lui" 
(Omilia la Ps. 46).

In erminia Noului Tesiamenf se obserbă Ia Sf. Chrisoslom lof acelaşi 
sem n distinctiv, adecă şi aici ca şi în V. T. el îşi ar.e încordafă toată alen- 
jiunea în a defini exact însemnătatea literară a cuvintelor din Sf. Scriptură, 
şi a pătrunde împreună cu auditorii săi îrt spiritul învăţăturei creştine, pe 
care dSnsul o pricepea în profundiiatea ei.

In general voibind, Sf. Chrisostom ridică cu a tâta  dexteritate vălul lim- 
bislic de pe pasajul ce’l explică, şi atâi de mult îl clarifică, în cât remâne 
cineva uimii, şi îşi reproşară  sieşi cum de a puluf frece aşa  de uşor cu 
cetirea acelui pasaj, în cât n-a înţeles ceia-ce a fosf ascuns  acolo, şi pe 
care S!. Chrisosfom cu atâta uşurinţa a s c o s ’o la lumină I

Dintre multele exemple vom cifa numai unul, găsi) chiar în Comentariile 
epistolei călră Fiiipeni, ce urmează după aceasta. Apostolul Pavel în epis
tola călră Fiiipeni, Cap. 2, 5 - 8  zice: „Că aceasla  să  se  înţe leagă iu tru voi, 
care şi întru Chrisios lisus, carele în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire 
a socoiit a fi ei înfocmai cu Dumnezeu, ci s-a deşăriat pre s ine chip de 
rob luSnd,.,“ Acest pasaj ceiil de ori-cine, şi mai ales trasa nu răpire  a 
socotit a fi el întocmai cu Dumnezeu, îl va face s ă d e a  din umeri, ca semn 
de nepricepere. Ei bine, să se  celească Omiliile a 6 şi 7-a din Comentariile 
de faţă, şi se va videa cu câtă viociune şi cât de bine explică Sf, Chrisos- 
lom frasa menţionată, aşa  că după cetire nu va mai considera zicerea 
aceasta  a Apostolului Pavel ca o carte pecetluită cu şeapte peceji!

Fiind că Chrisoslom a fScul erminia Si. Scripturi de pe amvonul bisericei 
şi înaintea auditorilor, compuşi nu numai dintre creştini, cl şi din Iudei şi 
ethnici, cari alergau din toate părţile spre a-l auzi, de aceia vedem pe Sf. 
Părinte că în desvollarea textului păşeşle  cu loafă liniştea cerulă, şi puţin 
câte pujîn scoale din lesaurile Sf, Scripturi mărgăriiare şl pelre nepreţuite, 
pe care le pune în ochii auditoriului, eară el păşeşle mai departe în mod 
firesc şi cu toată băgarea de seamă, însoţind tol-deauna exoHcfitile sale 
cu amănunţimi, care ajută foarte mulî erminiei.

Această ch a rac (eristică particulară Sf. Chrisoslom, o observăm în ioale 
omiliile sale.
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A ţa  de ex. explicând pasaju l 1 din începutul evangheliei lui Malheiu „Car
tea neamului lut lisus  Chrislos, fiul lui David, fiul lui Abraam.,..“ şi ară- 
lâtid că evanghelistul Malheiu are ca scop de a povesti naş le r îa  cea după  
[rup a fiului lui Dumnezeu, earâ  nu naşterea Iui cea din veci, zice: „Deci,
să  nu-Jî închipui că ai auzii un lucru mic şi nebăgat îri seamă, că C hris 
los s-a născut, ci înalţă-ţi cugetul, şi imediat cutremură le, auzind cS Dum
nezeu a veitit]ipe pSmânt. Căci aceasta  a fost atât de minunat şi de p a ra 
dox, în cât a uimit şi pe îngeri... şi pe Profeţii cei de demult, că „Pe pă- 
m ân i  s-a  arătat,  şi cu oamenii a petrecut" (Baruch 3, 30). Penlru că în a d e 
văr  esle toarle minunat 'de  a auzi, că Dumnezeu ceî negrăit şi nepriceput, 
şt deopotr ivă  cu Tatăl., a venii pe pământ prin pântece feciorelnic, şi a 
primi! a^se naşte  din temee, şi a avea de strămoşi pe David şi pe Abraam. 
Şi ce spun eu de David şi de Abraam? Căci ceia ce este încă  mal înfrico
şai, e că a avut de strămoşi chiar şi pe acele femei, despre care  v-am 
am in ti i  mai sus. Acestea auzindu*le s ă  nu-ţi închipui ccva înjosit, ci loc- 
m ai pentru aceasta  încă  minunează-le  că fiind Fiu al lui Dumnezeu cel
fără  de început, şl Fiu adevărat, a primit de a f i 'ş i  liul lui David, penlru
ca s ă  te facă pe (ine Dumnezeu. A primit de a deveni robul tatălui, ca asl- 
fe j i£ i robului să-|l facă iată pe Stăpânul. Ai văzut a şa  dară chiar de la 
începui, ce fel suni evangheliile?... Când deci auzi că Fiul lui Dumnezeu 
es te  fiu şi al lui David şi al lui Abraam, să  nu te îndoieşti că şl Iu fiul lut 
Adam, eşll fiu) lui Dumnezeu. Nu s-ar fi înjosit el în zadar, dacă  nu urma 
ca s ă  ne înalţe pe noi. S-a nSscut lrupeşle, ca să  le naşfi fu duchovniceşte. 
S-a născut din femee, ca lu să  Înce!e2 f de a mat ti fiul femeei. De aceia 
înd o i tă  a fosl şi naşterea lui, şi la [el cu a noastră, şi mai pre su s  de 
a^noastra.. . .  Al văzul cum evanghelisîul a înar ipai pe auditor, spunând  şi 
cele obicinuite, şi prin acestea arătând şt cele alingătoare de credinţa 
no as t ră , . .“ (Comenlar, evangh. Malheiu, omilia 11 § 2 şi urmă!.)? Iii bine, o  
ast-lel de erminie numai Si, Chrisoslom a fosl în s iare  să o iacă, căci 
ei e ra  pătruns de adevărurile dumnezeeşti ale religiunei rtoaslre creşline, nu 
avea  nici o umbră de îndoială, şi inima lui era sălaşul charulu! Dumne- 
zeesc . Q ast-fel de erminie însă , nu ar fi putut nici odată să  iasă din pana  
unui ermineutic conlimporan, a cărui criltcă probabil că va lumina în lru  
câtva chestiunea, nici odată însă , nu va încălzi inimile cetitorilor,—tocmai 
p en lru  aceia, că lipseşte din inima ermineuticulul contimporan acea sevă 
d ă tă toare  de viaţă, care cu protusiune să  găsia în inima Sf. Chrisoslom, 
voiu  să  zic credinţa sfânlă şi neclintită în adevărurile mântuitoare ale re- 
ligiunet creşlineşli.

D ară  mai trebuie de observat încă şi aceasla ,  că pentru Sf. Chrisostom 
cun oş t in ţa  profundă a Sfintei Scripturi şi a tdiolismelor ei în cuvinte şi în  
frase, era consecinţa nu numai a unui sludiu îndelungat al Sf. Scripturi , a 
u ne i  cercelăti ştiinjiiice a fie-cBrut pasaj In parte, sau  a cortjmutului în g e 
neral, ci şi consecin ţa  unui paralelism al i radi ţi unei scr ise  cu fradijiunea 
vie a  bisericei.

De aceia nu e nimic miraculos dacă  un astfel de studiu a avut ca resul- 
lat pentru Sf. Chrisoslom îuţeVgerea profundă despre iconomia lui Dum
nezeu , şi prin care anum e mod a găsii el cu cale de a o descoperi o a m e 
nilor, eară  cela ce descoperise  să  fie priceput de om şi îndeplinit.
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De acela St. Chrisostom îndeamnă înconlfnuu pe audilorii săi, ca să 
frecventeze regtdaf la biserică, spre a auzi predica cuvântului Iul Dumnezeu, 
în acelaşi limp încă  şi dânşii să medileze în (ol (impui şi în toi locul SI- 
Scripfură; c3ci zicea dânsul: *Mare bun, Iubiţii mei, este celirea Sf. Scrip
turi. Aceasla face sulletu! filosof, aceasta  lace pe om plăcut, aceasta  face 
pe citicva de a tiu se  tema de nimic din cele presente ,  aceas ta  face de a 
râvni cugelui noslru după ceie de acolo.... Că de aici se  poate afla exacf 
pronia lui Dumnezeu, vitejia celor drepţi,  bunătatea stăpâsiuiui şi mărefia 
respiafei... De aceia v3 rog, ca cefîrea St. Scripluri să  o facem cu multă b ă 
gare de seam ă, căci ţiumai aşa  ne vom învrednici de cunoş)>n(a adevărată, 
iiacă vom vorbi încontinuu cele de acoto... Dealtfel nici că se poate, ca 
cel ce se  îndeletniceşte cu cuvântul lui Dumnezeu, cu foată sirguinfa şi cu 
toată mul|umirea, să-şi psarda vremea în  zădar. Chiar de nu am avea nici 
u n  dascăl, însuşi s1ăpânui cel de su s  Intrând în Inirîtele noastre ni va 
lumina cugelul, va desvăli cele acoperite, şt va deveni dasca l nouă celor 
cari nu ştim, numai dacă  noî vom voi să  contribuim cu cele ce se cer de 
la noi. Căcî el însuşi zice: «să nu chemaji pe nimeni dască l  pe pământ, 
c ă  unul este dascălul vostru cel din ceriurî». Deci, când noi luăm în mână 
o carie duchovnicească, încordându*ne gândul, şl a lungând de la noi orice 
idee omenească, vom tace celirea cu foată evlavia, cu foată băgarea de 
samă, ca să puiem fi conduşi de Sf. Duch în priceperea celor scr ise ,  şi a 
(rage de aici un mare folos... Că este suticienl de a avea  ca dascăl al 

. noslru pe acest barbar (eunuchul împărătesei Efiopenllor), şi cei ce suni 
învăluiji îti afacerile lumeşli, şi cei ce suni înrolaţi în arm ată , şi cei câzuţi 
şi în general vorbind loji, nu numai bărbafi, ci şt femei, ori-şi cât s lau  ele 
în  casă  ihconfinuu, ba încă  şi cel ce sun t  în viaja m onachală ,  loji zic să 
cuno ască ,  c3 nici un limp nu poate îi pedică la cetirea sfintelor şi dum- 
nezeeştilor cuvinle, ci e cu pulinţă nu numai acasă , ci încă  şi prin târg 
umblând Căci văzând s tăpânul dorinţa noasfră  călră cele duchovniceşfi, 
nu ne va trece cu vederea, ci ni va trimite lumina cea de sus, şi va lumina 
cugetul noslru. Deci să  nu ne lenevim, vă rog, în cetirea Sf. Scripturi, ci 
fie că pricepem puferea celor ceille, inconiinuu să  le rum egăm în noi.  Căci 
studiul inconlittu întăreşte memoTla, şi de multe-ori neînjelegând cela ce 
am celit astăzi, aceasla  repelând’o măine o vom afla tară'de veste, Dum
nezeu ce! iubitor de oamini luminând nevăzut cugelul nostru». (Omilia 35 
la Carlea Facerei),

De şi toate operlîe ermineullce ale Sf. Chrisostom su n t  demne de numele 
lui şi au servlr ca Isvor nesecal din care s-au  adapaf loji ermineulicii de 
după dânsul, ca Ecumenie, Evthimie Zigaben, Theofilacl al Bulgariei şi 
aljli, lotuşi după părerea generală locul în lâiu înlre erminii îl ocupă ermi- 
niile la Carlea Facerei, apoi vine ermenia evangheliei lui Matheiu, şi în fine 
ermenia la epistolele lui Pavel cătră  Romani, cătră  Corintheni, călră Gaia
teni, călră Efeseni, ele. eară  cea mai de jos erminia Faptelor Aposlolllor 
şi a epistolei cătră Ebrei.

Causa pentru care aceste  două de pe urmă nu sun t  de aceiaşi valoare 
ca  cete-l-alte, esle c ă a c e s le  erminii au fost făcute în limpurile cele din urmă 
ale pe!;e:erei Sf. Chrisoslom în Constanfinopole, când duşm anii lui îi fa-.
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ceau îriir’una neajunsuri, din care causă nici el nu putea s ă  a ibă  liniştea 
sufletească, şi nici erminiile acestea nu puleau îi com puse  cu (oală 
alenjiunea.

SIE1. CHEISOSTOM 

e x a m i n a t  c a  m .o r a ,l i3 t  s i  o r a t o r  
" b i s e r i c e s c

Este incontestat câ Si. loan CSuisoslom esle cei mai strălucit rilor în  
biserica creşlinS. înainte de dânsu l lo;ui cel îniăi îl ocupa SS. Grigorie Na- 
zianz, supranumit Theologul, dai\ă dupa ce a rSsăfit în persoana lui Chri-  
sos tom  un nou luceafăr pe orizonlul inieiectu l a! bisericei, cel vechi a  
pierdut din strălucirea sa în fa)a c e h i  no j, Sf. loan Chrisostom este De- 
moslhenele  bisericei c r e t in e ,  cuvint;le sale exercită o pulere neînvinsă 
a su p ra  spiritului omenesc, şi au farmecul d ;  a subjuga şi a convinge pe 
oricine le-ar cili sau  auzi. S!. Chrisostom este ce) mai eminent psiholog' şt 
cunoaşte  toate mişcările inimei om en ea i .  Pentru dânsul inima o m e nească  
este  o oglinda deschisă, în care se  uită şi vede p2n3 şi prin coifurile cele 
m ai dosnice. De care patima om enească  nu a vorbii e l?  Care aplecare rea 
a  spiriîului om enesc  nu este biciuilă de d â n s u l ?  Ca un doclor eminent el 
arde, sau chiar şi taie cu multa băgare de seam ă patimile, ce războiesc pe 
bietul muritor pe lot timpul cât călă toreşte  în această  vale a plângerei.

Dacă el este cel mai aprig adversar al patimiîor omeneşti , penlru că  ta 
um bra fiecăreia din acestea se zăreşte  duşm anul ce) neîmpăcat al neamului 
o  menesc — diabolu), — acesta  nu  vra sS  eică cS S(. Părinte nu este  în g ă 
duitor fajă de cel păcătos, ci tocmai din contra se  poaie susjlnt-a, şi cu 
drept cuv3nt, că Sf, loan Chrisoslom este prin ex^eknja  oratorul d ragostei 
creştineşti.

£1, care a avut o deosebită  dragoste  cătră Apostolul Pavel -  după cum 
se cade a avea fiecare dintre noi -  ca creştini dintre ginji, -  ei, care 
aproape la [ie ce pas pomeneşte  cu drag numele lui Pavel, nu era posibil 
ca să  nu tindă ca şi acela, la a vesti tuturor voinja lui Dumnezeu, şi a  se 
face tuluror Ioale, ca pre foţi sâ<i dobândiască. Combate cu toată puierea  
patimile omeneşti , Ca operă a diabolului, e3le în să  şi îngăduitor cu cel 
căzut în păcat, îl încurajează, ît tnângâe şi îl susţine în lupta lui. „De vei 
greşi din nou, zice Sf. Părinte către cel păcăios, din nou pocăeşie-ie, şi 
ort de câle ori vei greşi, vină la mine, şi eu te voiu vindeca" {La Fofie, 
Mlrlob. 59). Deşt pasaju l acesta  a fosl unul din punctele de acuzaţie ale 
Sinodului din Dris a d u se  contra  SI, Chrisostom (vezi şi Palladlus. pag. 
6 6 —79, şl Socrat, islor. bis, 6, 21), tbruşi e necontestat,  că nimeni după  
Mântuitorul Chrislos şi disclpulul său  loan, n’a mângâiat şi încura ja t  în 
aşa  mod pe cel păcătos,  ca Sf. Chrisoslom, şi nimeni nu vindeca atâ l  de 
bine ca Sf. Părinte ! Care limbă a r  su na  mal arm onios şi mai plăcu! la 
urechile bietului m u r i lo r?  D a t  SI. Chrisoslom esle predicatorul d ragostei 
creştine, şl în treaga lut viaţă şt activitate pastorală  esle afierosliă -acestei 
dragoste. Sa 1 ascultăm chiar pe dânsul, cum îşi mărlurlseşle d ragos tea



—  39  —  '

lui călre păstoriji : «Iară, zice, cu charul lui Dumnezeu, şi noi avem Irci an 
acum, de când nu ziua şi noaplea vă rugam ca a p o s t o l u l  Pavel, ci facem 
aceasla după trei zile, şi d i  multe ori chiar după şapte  z i l e 1) şi ce s a mai 
pelrecuf sau  să  pelrece î n c ă ?  Acuzăm, dojenim, lăcrămăm., susp inăm , deşi 
poate  rm pe SatS, ci îti Inima. Lăcrămile acelea suni cu mult mai line şî 
mai uşoara  decât aces tea . .  Credefi mS că dacă  nu m’ar judeca cineva ca 
fiind slSpânit de ambijiune prlsoseinicS, m 'ar vedea în toate zilele v ă ts ân c  
lacrămi,.. Deşi am putea şl noi ca să vă zicem : „Ce-mi p a s ă ?  Eu ani fS 
cui ceia cc mi se  cerea, cu deci, suni curat de sângele  vos t ru - , dara nu e 
de a juns aceasla spre a ne mângâia. Dacâ ar fi cu puiinja de a despica 
inima noaslrâ  în  doua, aţi vedea ce loc larg ocupaji In ea voi cu lojii, 
barbaji,  femei şi copii ţ Căci aceasla  esle pulerea dragostei,  penlru că es 
face sufletul mai încăpător decâf cerul. „Cisprindiji-ne p ie  noi. pre nimeni 
n ’am nedreplăjil..,, nu vă slrîmfora|i înlru noi“ (Corimli 7, 2  şi 6, 12). 
Aceasla o zic^m şî noi acum : Cuprinde|i ne pre noi. Acela avea în Inima 
sa  întregul Corinlli, şi zicea ; „Largiji-vă şi voi, şi nu vă strTmiorali înlre 
no i” (Ibid, 6, 12, 13), dar eu nu aşi pulea zice aşa ,  căci şfiu bine că şi voi 
mă iubit* pre mine şi mă cuprîhde|i.. . (Omilia 4 din Fapl. Aposl,). Dease- 
menea să  se vadă omiliile 9, asupra  slatuelor, § 1. Omilia 1 la Cartea F a 
cerei, II!, Vil şi XLI, ibid. Omilia 22 din evangh, Maleiu. Omilia 3 din 
Fapt. ele.).

De aici, cum şi din mulle alie mărlurii sa  a ra tă  în  mod ceri, cS Sî. Chri
sos lom în lot limpul păstoriei sale a Irăil numai penlru lurma sa ,  căria  l-a 
şi afierosil întreaga sa via|ă şi aciivilale. Când păsioriili săi progresau pe 
catea evangheliei, şi ei sălla de bucurie, iară când dânşii erau bântui]! de 
vr 'o boala morală, şi el era trist şi amarii cu sufletul. Bucuria lor era con- 
sideraiâ ca a sa  proprie, iară înfrlslarea lor. provenită fie din abalerlle dela 
tegea morală, fie din altă cauză, î( atingea şi pe dânsul. Inima lui cea  s e n 
sibilă şi agerimea spiritului îi indicau totdeauna cam sub  ce fel de forme 
trebuia să prezinle auditoriului virtuiea ce o recomanda, sau. răutatea ce o 
înfiera. Acelaşi subiect fratat de Sf. Chrisoslom cu allă ocazie, este pre- 
zsnlal de el sub alle forme, potrivii auditoriului şi împrejurărilor,

SSânlul Chrisoslom vorbind de morala,  nu caută a p roba ca vinulea este 
virfule, sau că rău! este rău, ci (oaia alenjiunea lui esle îndreplată l a ’aceia, 
de a  desvaii virlulea şi a o în(ă(işa în toata strălucirea şi aureola ei inie* 
rioară, Iară răutalea a o arata în toată deşSrtăciunea şi urâciunea ei. Cu 
alte cuvinte nu Sf. Chrisoslom descopere morala creştinâ, ci aceasta  m o 
rală, miiljămffă dexterifă|ei oralorului, se  descopere spirilelor omeneşti în 
loalâ strălucirea ei şi ie subjugă.

Şi aici stă secretul, că până în ziua de aslăzi. şi în veci de veci, scr ie
rile Sf. Chrisoslom eman3 dirt ele o pulere morală ne’nvinsă, care subjugă 
pe lol ce! ce le cefeşte.

AUă characterislică a Sf. Chriso<âtorn In arta lui oratorica esle şi inven-

■) Erminia Fapt. Apostolilor este compusă în anii cei de pe urmă ai păs
toriei Sf. Chrisostom, când Sf. Părinte fiind prea ocupat cu administrarea 
eparchiei, şi tulburat de intrigile prigonitorilor săi, nu putea să predice dea, 
ca in Antiochia,
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ţiunea, sau aria de a crea acolo, unde cei mai mulţi nu găsesc  nimic de 
creai. Aşa de ex. în pasagiu! din epislola câlră Romani: «Spuneţi înch ină
c iune  Prischilei şi lui Achila* (cap 16, 3), unde fiecare vede că este ceva 
sleril, simplu şi lipsii de materialul ceru! de omlletica, Sf. Chrisoslom lotuşi 
a găsit  aici subiecl de vorbă, şi în două omilii consecutive a fermeca! au 
ditoriul vorbind despre dragoslea  creştină. Acesta e un exemplu din miile 
de acest te).

Alât de mare este bogăţia cuvintelor şî a cugetărilor la Sf, Chrisostom, 
în câl uu se  pricepe cineva ce să  admire mai în lâ iu : dulcea |a cuvântului,  
s a u  agerimea spiritului, mulţimea sau  lăria argumentelor. Fie-care idee ex
p rim ată  de dânsul, imediat este lămurilă prin diferite exemple s au  a se m ă 
n ă r i  iuate din fenomenele naturei, din regnul plantelor, sau al animalelor,  
dirc faptele omsneşti , şi cu deosebire  din moravurile şi aplecările vieţei om e
neşti.  Câte-odafă aceste a sem ăn ăr i  se  succedează  una  pe alia, sau  mai 
b in e  zis. iesă din gura cea de aur  lără ca înlre dânsele  să se in lerpună 
vre-o altă idee slrâina, — a tf î  data acelaşi fenomen natural, s au  acelaşi 
fap t îl examinează din diferite puncte  de-vedere, care toate sun t puse î n 
a in te  pentru clarificarea cliestiunei,

la ta  de pildă unul din miile de exemple de felini acesta, unde Sf. Părinte 
explicând auditoriului convertirea m iracu loasa  a apostolului Pavei, şi in 
tra rea  tui tn Damasc, lace următoarele comparaţi uni demne de ioată admi- 
raţ îunea: „Că precum un pescar  oare-care şezând pe o pealră înalta îş i  
r id ică în i,us undiţa, şi apoi din înălţime îi da drum ul în m area . . ,  ast-fet 
şi s tăpânul nostru, care a arătai pescuitul duchovnicesc, şezând  ca pre 
n iş te  petre înalte de deasupra  norilor,  a dai drum ul vocii sale din înălţime 
ca  unei undiţi, zicând: Savle, Savle, ce m ă  gonesli? Şi aslfel a pescui!, 
pe acest peşte mare. Şi ceia ce s-a întâmplat cu peştele acela pe care l-a 
p r ins  Pelru, după porunca Stăpânului, lot aceasta  s-a întâmplat şl cu ace s t  
peşte. Căci şi acesl peşte s-a găsii câ avea în gura sa  un statir (Malh,
17, 27). în să  era falş; că adecă avea în el zel, în să  nu dupa cunoştinţă . 
De-aceia, acea cunoştinţă  hărăzându-i*o Dumnezeu, a lăcuf acel ban  (sta- 
lirul) ver i tab i l .. Şi ceia ce se pelrece cu peştii, aceiaşi s-a petrecut şi aici. 
Că precum aceia îndată  ce suni scoş i  afara din apă, o rbesc  şi nu mai văd 
nimic, tot astfel şi acesta, după ce a losf prins în undiţă şi smuncif afară 
d in  marea necunoştinţei, imediat a orbit.... Dară acea  orbire a făcut ca în 
treaga omenire să  vadă..."

Ce comparafiune frumoasa! Dară cui putea s ă  v ină  în minte ca să  com 
p a re  pe apostolul Pavel cu peşlele? Pe trâmbiţa duchului, care a răsuna i 
p â n ă  la marginile lumei, cu cel ce nu are  g!as? Şi cu ţoale acestea com- 
para ţ iunea  aceasta a Sf. Chrisoslom, le lasă în uimire prin frumuseja şt 
adevăru l conţinut In ea!

Dară în Sine, care  din scrierile ieşite din pana şi din gura de aur a Sf. 
lo an ,  nu uimeşte pe cetilor înir’atâl, în cât îl robeşte  cu totul? Califalea 
a c ea s ta  la puţini dinlre scriitorii religioşi şi profani se  poate găsi.

De aceia, a mai înşira  citaţii aici din scrierile lui, g ă sesc  că e de prisos,  
.de oare-ce aproape în tolali lalea lor suni de aceiaşi valoare, şi prin urmare 
a r  trebui ca să  fie înşirate Ioale, ceia-c'e e imposibil.

Acesta esle Sf. lOan Chrisostom ca seriilor şi rilor a! bisericei creştine.
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Acum dacă  ne  întrebăm, care a fost caîifatea lui superioara ,  şi care a 
îosl characlerisiica sa deo seb i tă , -n eg re ş i t  vom răspunde, c3 în prfvinfa 
culturei filosofice şi enciclopedice, nu era mai pre jos de scriitorii din tim
purile sale. Ca errmncutic al Sf. Scripiuri a fosf aproape rie’nlrecuf, penfru 
care loji ermineufîcii de după dânsul, pe el l-au avui de basă  în  ermmiite 
1or. In privinja slin[eniei viejei lui a fosl unul dintre cei mai rari bărbaţi 
ai bisericei creştine. Ca păstor şi adm inis trator al bisericei creştine a  
fosf de admira!. Dară cu asemenea calităţi găstm  şi pe alţii printre Părinţii 
bisericei creştine. Acela Insă, care 71 distinge pe SS, Chrisostom de foţi 
cei-!-alţi Părinji, dăscăli şi scriitori ai bisericei creştine, aceia care '1 arată 
a Si ne ’nlrecuf, şi în care n-a avut până  acum  egal pe nimeni, care şi con- 
stifue slava lui particulara, este califafea de Chrisoslom pe care i -au  acor- 
daf’o seculii de după dânsul.

A fost cu adevărat Gură de aur, a  fosl cel mai elocvent ritor al bisericei 
■creştine, până în  ziua de asiăzi1).

’) In descrierea biograîiei Sî. Chrisostom am avut în vedere 1) Patrologia 
de  Filaret, Archiep. Cernigovului, tradusă în greceşte de Ar chim. Neofit Pag-  
hida, 2) Patrologia de Nectar ie Cheîala, Mitropolitul Pentapolei,  3) Patro lo
g ia  de Christodui Apostol (Constantinopole 1894), 4) Patrologia de Diomld 
Chiriacos, 5) Viata Sfântului Chrisostom, pusă la începutul Evanghelistului 
Matheiu (în Patrologia de Migne), 6) Istoria bisericească d e  Contogoni, idem 
dc D. Chiriacos, 7) Revista periodică „Evanghelicos Chiri*", şi alte diatrive 
relative la acest subiect, publicate în limba greacă.
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EXPLICAREA EPISTOLEI CĂTRE EBREI
a  c e lu i  re ia u  s r i a ţ i  p is i s s B iu t  b o s ted  

IOAN CHRISOSTOM
A rh iepis cop iti Co msta ttiinopolei 

(Expusă din însemnări , după moartea lui, de Consianlin Presviierul Antioftiei)

S U B I E C T U L
Scriind Romanilor fericitul Pavel li zicea: «.întru cât 

sunt eu neamurilor Apostol, slujba, mea o măresc, ca doar 
aşi face trupul meu să râvnească, şi să maniuiesc pe vre
unii dintre dânşii» (Rom. 11, 13, 14) şi iarăşi în alt loc: 
*câ cel ce a Lucrat lui Petru spre apostolia tăetei împrejur 
a lucrat şi mie întru neamuri» (Galat. 2, 8.) Deci, dacâ 
a fost dascăl al neamurilor — căci şi în Faptele Aposto
lilor zice către dânsul Dumnezeu: <t-mergir că eu la -nea
muri departe te voiu trimetea (22, 21), apoi atunci ce 
avea de comun cu Ebreii ? De ce li-a scris ior enistolar 
Şi nu numai atâta, ci chiar şi dânşii se purtau cu duş
mănie faţă de el, iară aceasta se poate vedea în mai 
multe locuri. Aşa de pildă ascultă ce spune Iacob cătră 
dânsul: „ Vezi, frate! câte mii de Iudeii sunt carii au crezut 
şi toţi sunt răsvrătitori leg ei, şi au înţeles pentru tine, că 
înveţi despărţire de la Moisi, pre toţi Iudeii cei dintre nea
muris (Fapt. 21, 20, 21), şi de multe ori erau certe cu 
dânsul pentru aceasta.

Deci ce oare—ar putea întreba cineva cu drept cuvânt—  
pe acest om de legi, pe acest legist— (căci doară învăţase
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legile la picioarele lai Gamaliil, pentru care avea şi multă 
râvnă) — care ar fi putut mai cu samâ în aceasta să ru
şineze şi să convingă pe alţii; de ce tocmai pe dânsul 
zic, nu 1 a trimis Dumnezeu către Ebrei ? Pentru câ din 
această cauză încă mai mult !-ar fi războit Iudeii. Această 
prevăzând-o Dumnezeu, că adecă nu-1 vor putea suferi, 
«mergi^ zice, câ eu la neamuri departe te voi trimite, . . 
că nu vor prim i mărturiea ta cea pentru mine» (Ibid. 22, 
18). Dară apoi chiar şi el zice: «Doamne/ ei ştiu că eu 
eram puind în temniţă. . . şi câod se vărsa sânge te lui 
Ştefan mucenicul tău, şi eu eram râvni tor de faţă, şi îm - 
premiă voeam moartea lui, păzind hainele celor ce' l  omo
rau pre eh  (Ibid 22, 19. 20). Aceasta, deci, era o do
vadă sigură, câ nu’l vor crede.

Dealtmintrdea aşa şi este chiar; căci când cineva pă
răseşte religiunea şi obiceiurile neamului său, dacă poate nu 
este vredrtic de băgat în seamă, sau că este dintre cei 
mici şi neînsemnaţi, nu mâhneşte atât de mult pe cei re- 
maşi în urma sa; iar de cumva ar fi dintre cei însemnaţi, 
sau dintre cei foarte râvnitori pentru cele părinteşti, atunci 
mai ales aceasta li mâhneşte şi-i întristează mult, ca unul 
ce H-a înjosit credinţa lor, şi a trecut la credinţa altora. 
Pe lângă acestea apoi, cine se apropiea de dânsul, stă 
la îndoială şi în oarecare necredinţă şi nesiguranţă faţă 
de dânsul. Şi de ce oare ? Pentrucă cei de pre lângă Petru 
trăiau aşa zicând pe lângă Christos, căci vedeau şî semne 
şi minuni, — în timp ce el (Pavel) nebucurându-se de nimic 
din toate' arestea şi fiind cu Iudeii la un loc, deodată a 
părăsit credinţa iudaicească şi-a devenit unul dintre 
Apostoli, ceia ce era deajuns ca cele ale noastre să 
fie înălţate. Că apostolii ceilalţi se părea câ mărturiseau 
prin harul ce căpătase, şi ar putea spune cineva că do
rind pe dascălul lor dânşii mărturiseau aceasta, în timp 
ce cel care mărturisea Învierea era mai ales el, Pavel, care 
numai glasul i-1 auzise. Deaceia tocmai îi şi vezi pe dânşii 
(Ebrei) războindu-1 cu furie, şi totul făcând spre a-1 ucide. 
Dară dacă necredincioşii deaceia erau înfuriaţi contra lui, 
de ce atunci erau înfuriaţi şi cei credincioşi ? Pentrucă 
propoveduind neamurilor, era silit de-a li propovedui cre
ştinismul curat, iară dacă in ludeia n-a reuşit, cauza a
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fost câ poate nu s’a ocupat în deajuns. Petru însă, şi cei 
de pe lângă dânsul, ca unii ce propoveduia în Ierusalim, 
unde mare era zelul şi râvna, erau siliţi de a propovedut 
păzirea legei, pe când Pavel era în mare libertate din 
acest punct de vedere. Dară apoi cei dintre neamuri erau 
chtar şi mat numeroşi decât cei dintre Iudei, şi deci erau 
alară de lege, ceiace slăbea legea, de care nici nu aveau 
vr’o evlavie, fiindcă Pavel toate le propoveduia curat. De 
sigur că prin aceasta credeau dânşii că apostolul se va 
sfii de mulţime, pentru care ti ziceau: *vesi, fra te  cate mii 
de ludei sunt cari au crezut»? fapt pentru care îl urau 
şi dispreţuiau, «căci au înţeles penlru tine zice, că înveţi 
despărţire dela Moisi, adecă abatere dela lege».

Apoi atunci cum de a scris Iudeilor această epistolă, 
nefiind dascăl al Jor? Şi căror nmime Iudei le-a trimis 
epistola? Mie mi se pare că celor din Ierusalim şi din 
Palestina. Deci, cum de le-a scris? Dupre cum şi a bo
teza nu era treaba lui, şi totuşi a botezat, că «nu ni a 
trimis pe mine Chrislos să boteza zice, — şi nici nu l-a 
împiedicat,, tot aşa şi aici el o iace aceasta în treacăt. 
Dară apoi cum nu li-ar fi scris lor, pentru care ar fi voit 
a fi şi anatema? Pentru care şi zicea: * Ştiţi câ fratele 
Timotheiu este slobod, cu care de va veni mai curând, vă 
voiu vedea pre voit (Ebr. 13, 23), fiindcă nu era încă în
carcerat. După aceia a stat în Roma doi ani în închisoare, 
apoi a fost liberat, după care s-a dus în Ispania unde 
poate a văzut şi Iudei, şi atunci iarăşi a venit la Roma, 
când a şi fost ucis pe timpul lui Neron.

Epistola către Timotheiu a fost scrisă mai ’nainte de 
aceasta, căci acolo zice: «că iată eu mă jertjesc» şi * în
t r u  răspunsul meu cel dintâi nimeni n-a mers cu taine*. 
(II. Timotheiu. 4, 6, I 6 j ~ dealtfel în multe locuri îl vedem 
iuptându se, precum depildâ, spune şi Thesalonîcenilor 
scrii ndu-Ie: « Următori (imitatori) v-aţt făcut bisericilor lui 
Dumnezeu, celor ce sunt în ludeia» (1 Thesal. 2, 14), şi 
chiar acestora scriindu-le, mai departe zice: «câ jărtfirea  
averilor voastre cu bucurie aţi prim it» (Ebr, 10, 34). Ai 
văzut cum ei se luptau ? Dară dacă faţă de apostoli' dânşii 
se găseau astfel, şi nu numai în ludeia, ci şi acolo unde 
se aflau printre etnici, ce nu ar fi făcut credincioşilor r
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D e aceia îl şi vezi mai ales pe dânsul îngrijindu-se, căci 
când de pildă zice: «iară acum metg în Ierusalim slujind 
sfinţilor» (Rom. 15, 25), şi iarăşi când Îndeamnă pe Co- 
rinlbenispre facerea de bine, scriind despre colecta făcută 
de Macedoneni, şi zicând: <*de va fi. cu cuviinţă să merg 
şi (?«, voiu merge» (ÎL Corinth. 8, 1. I Cor. 16, 4) această 
o ce. Şi când spune apoi: «numai ca să ne aducem aminte 
de cei lipsiţi, care nt-am şi nevoit aceasta a o face> sau 
şi când spune: <?ie-au dat dreapta împărtăşit ei-, inie şt iui 
Varnava, ca noi să ynergem la  neamuri, iară ei la tăerea 
împrejur» (Gal. 2, 10 .9 . ), tot aceasta o arată, şi acestea 
nu le spune cu privire numai la săracii deacolo, ci ca cu 
toţii să se împărtăşească din acea binefacere. «Căci zice, 
nu am împărţit înlre noi binefacerea după cum am îm
părţit propoveduirea, noi adecă la neamuri, iară aceia la 
cei tăiaţi împrejur, adecă tot aşa să urmăm şi cu îngri
jirea de săraci». Şi în fine peste tot locul îl vexi pe Pavel 
având multă îngrijorare de aceasta, şi cu drept cuvânt, căci 
Ia alte neamuri, printre care erau şi Iudei şi Elini, nimic 
din acestea nu. erau. Acolo însă fiind că se părea că stă
pânesc şi sunt de sine stătători, şi multe le făcea şi după 
legile lor proprii, fiindcă stăpânirea încă poate nu’şi avea 
fiiinţă, sau câ încă nu era în totul supufă Romanilor, 
de sigur câ se purtau cu multă tirănie. Că dacă şi In 
alte cetăţi se purtau aşa, ca de pildă în Corint, unde 
bateau pe mai marele Sinagogeî înaintea divanului guver- 
natoriului, iară lui Galion nu-i păsa nimic din toate acestea, 
ce nu s ’ar fi petrecut în ludeia? ').

Ai văzut deci câ în alte cetăţi îi duc pre dânşii îna
intea stăpânitorilor, şi cer ajutoriul chiar al celor de alt 
neam ?

Aici însă nu duc nici-o grijă de aceasta, ci însuşi îşi 
compun sinedriul şi ucid pe cine voiesc. Aşa de pildă 
au ucis pre Ştefan, aşa au bătut şi pe apostoli, iară să-i 
mai ducă, înaintea stăpânitorilor, tot aşa şi pe Pavel era 
să-l ucidă dacă nu l'ar fi răpit din mijlocul lor a) sutaşul.

Şi toate acestea se petreceau în timp ce erau preoţi, 
aveau templu, avea ceremonial religios, aveau jertfe. Pri-

Notă. vezi capitolul 18, din Faptele  Apostolilor.
*) Vezi cap, 7, 12 şi 21 din Faptele Apostolilor.
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veste cum chiar Pavel a fost judecat de preot, când a 
şi zis: * N"am ştiuty fraţilor, că esle Arhiereu1') şi aceasta 
se petrecea înaintea stăpânitorilor,-—-de unde se vede că 
aveau multă patere. Gândeşte-te de aici câte nu pătimeau 
cei ce locuiau ;n ierusalim şi în ludeia. Deci, cel ce se 
ruga a fi anathema de la Christos pentru cei ce încă nu 
crezuse, iară pe credincioşi îi sluja aşa, câ şi el s’ar fi 
dus dacă era nevoie, şi în fine pretutindeni având multă 
îngrijire de dânşii, ce poate fi de mirare dacă şi prin 
epistolă îi îndeamnă, şi-i povăţueşte, dacă pre cei căzuţi 
îi ridică şi i îndreaptă ?

Căci erau mulţi necăjiţi şi descurajaţi în urma multor 
scârbe, ceia ce şi arată cam pe la finea epistolii, zicând: 
«Pentru aceia mânile cele slăbite, şi genuchile cele slăbă- 
noage vi le îndreptaţi> şi iarăşi: «câ încă puţin oare-ce, 
ce! ce este să vie va venix şi nu va zăbovi» şi iarăşi: «iară 
de sunteţi fără de certare, iată dată că sunteţi iecidri din 
curvt€y iară na f i i * (Ebrei 12. 12, 10, 37. 12, 8). Fiindcă 
erau ludei, şi învăţase şi dânşii de la părinţii lor, câ atât 
cele bune, cât şi cele rele trebuia sâ le aştepte ta pi
cioare, şi astfeliu să trăiască, iată că atunci era cu totul 
contrar: căci cele bune erau în speranţă şi după moarte 
iară cele reie în mâni şi, răbdând multe şi, de aceia era 
naturai ca mulţi sâ se împuţineze, şi apostolul să facă 
multă vorbă de aceasta.

Dar despre aceasta vom vorbi Ia timpul cuvenit; deo
camdată însă *numai că a fost necesar de a li scrie lor 
pentru cari avea atâta îngrijire. Cauza însă pentru care 
n-a fost trimisă epistola cătră dânşii, este învederată. Deci 
nu era împiedecat de a li scrie. Cum că se împuţinase 
cu sufletul, o arată zicând: „ Mâne le cele slăbite, şi genu- 
chile cele slăbănonge vi le îndreptaţi» (12, 12) şi iarăşi:
«Că nu este nedrept Dumnezeu, să uite lucrul vostru şi 
osteneala dragostei*. (6. 10). Suttetul fiind cuprins de is
pite, de multe-ori se abate şi de la credinţă. De aceia 
îndeamnă de a fi cu băgare de samă la cele auzite, şi 
să nu li fie inima înrăutăţită de necredinţă. Aceasta este 
şi cauza pentru care multe vorbeşte de credinţă în această

4) A se vedea capit, 23 din Faptele Apostolilor.
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epistolă, iară pe la sfârşit pune de faţă o mulţime de 
exemple, că şi acelora le-a făgăduit a avea bunurile la 
picioarele !or, şi cu toate acestea nu totdeauna le-au avut. 
Dară afară de aceasta, ca să nu creadă câ au fost cu 
totul părăsiţi, deodată îi pune dinainte două -lucruri: întâi 
de a suferi toate cu bărbăţie, şi al doilea de a aştepta 
răsplata, căci de sigur că nu va trece c li vederea pe cei 
de pre lângă Ab'el, şi pre ceilalţi drepţi nerăspîătiţi.

Iară această îndemnare o face din trei puncte de ve
dere: de la cele ce a pătimit Christos, dupre cum însuşi 
zice este sluga mai mare de cât Domnul său»( de la
bunurile care aştepta pe cei ce cred, şi al treilea, de la 
cele rele. Iară aceasta o susţine nu numai prin cele vii
toare, care ar fi fost mai puţin probabilă, dară chiar şi 
de la cele trecute şi întâmplate cu părinţii lor. Această 
o face şi Christos, zicând acum de pildă: Nu este slugă 
mai mare de cât Domnul său» şi iarăşi «multe locaşuri 
sunt în casa tatălui meu* altă dată jăleşte de mii de ori 
pre cei ce nu cred. Face apoi multă vorbă şi de Noul 
şi Vechiul Testament, fiindcă laţă de credinţa în înviere 
îi erau de mult folos.

Pentru ca nu cumva din cele ce a pătimit dânşii să 
nu creadă câ a înviat, aceasta o dovedeşte prin Proroci. 
Arată apoi că nu cele ale Iudeilor sunt lăudate, ci ceîe 
ale noastre, că încă şi templul a amorţit, şi cele ale jărt- 
felor deasemenea, pentru care şl zice: «Deci dată sâ teşim 
la dânsul afară de tabără, ocara lui purtând* (Cap. 13, 
13). Deaitmintrelea îi stă împotriva şi următoriul fapt: că 
era natural ca să i se spună de unii, câ dacă acelea erau 
umbră, dacă erau icoană, cum de nu au fost iăsate la* o 
parte, sau nu-au fost scoase pe nesimţite, arătându se ade
vărul, ci încă sunt în iloare? Dară şi aceasta el a dat a 
Înţelege foarte liniştit, ca petrecute la timpul potrivit. 
Cum că dînşii aveau mult timp în credinţă şi în necazuri 
o â învederat zicând: ‘'.Dator fiind voi a j i  dascăli pentru 
vreme» şi iarăşi *să nu fie în trunul din voi inimă v i
cleană a necredinţei» şi iarăşi: «Următori să vă faceţi 

, celor ce moştenesc făgăduinţa prin credinţă'* Cap. 5, 12 y 
3. 12, 3, 12).
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OMI LI A I

«In multe feluri şi în mul le chipuri de demult Dumne 
zeu grăind părinţilor noştri prin Proroci, în zilele aces 
tea mai de pe urmă a grăit nouă întru Fiul, pre cart 
l-a dat moştenire tuturor, prin care şi veacurile s’au făcuh

Cu adevărat, că unde s'a înmulţit păcatul, acolo a pri
sosit Darul. Aceasta deci o spune Fericitul Pavel chiai 
în exordul epistolei trimisă Ebreilor. Fiindcă erâ natura' 
ca ei s i  fie necăjiţi şi sb'jciumaţi de răle, şi judecându-se 
din toate acestea sâ se crează pre dânşii mai pre jos de 
toate celelalte neamuri, arată prin această epistolă, câ 
dânşii *’au bucurat de cel mai mare şi mai înalt char, 
aţiţând auditoriul chiar dela început. De aceia şi zice : 
„/« multe fclinti şi în multe chipuri de demult Dumnezeu 
grăind părinţilor prin Proroci, în si'ele acestca mai de 
pe urmă a grăit nouă întru F iu la.

Dece oare nu s ’a pus pe dânsul mai ’nainte de Pro
roci ? de şi acţiunea lui a fost cu atât mai mare decât 
a acelora, cu cât şi mai mari lucruri i s'au fost încredinţat 
lui. Dară nu face aceasta. Dece oare ? întâi pentru că 
s ’a păzit a grăi de dânsul lucruri mari, aî doilea câ audi
torii încă nu erau desăvârşiţi, şi al treilea că voia a-i 
înălţa pre dânşii încă mai mult şi a arăta marea lor su
perioritate. Este ca şi cum ar fi 21V. <Şi ce lucru mare 
este, dacă a trimis pre Proroci la părinţii voştri ? Că a 
trimis )a voi pre însuşi Fiul său ce! unul născut». De aceia 
bine a făcut, că şi-a început epistola cu expresiunea : 
«in multe feluri şi in multe chipuri-*, căci arată, că nici 
Prorocii chiar nu cunoşteau pe Dumnezeu, şi câ numai 
Fiul îl cunoştea, Expresiunea «în multe felin ii şi în multe 
chipuri» Insamnâ în diferite moduri, şi că eu am înmulţit 
vederile zice, şt în manile Prorocilor in am asemănat {prin. 
Proroci ni am făcut arătat)» (Osie 12, 10).

Aşa că superioritatea nu stă numai In acei3, câ dacă 
acelora li s'a trimis Proroci, nouă ni s'a trimis pe însuşi 
Fiuî, ci şi în aceia câ nimeni dintre dânşii nu cunoştcâ 
pe Dumnezeu, ci numai Fiul său cel unul-născut îi cu-

4
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noşteâ. Aceasta n’o pune din capul locului, însă prin 
cele ce urmează o mrejâşte, când mai cu samă grăeşte 
despre omenire». Căci căruia din îngeri a zis cândva : 
«■Fiul meu eşti tu, eu astăzi ie-am născut» şi «fezi dea- 
dreapta mea» (vers 5 şi 13)? Dară tu priveşte înţelep
ciunea lui cea mare, cum mai întâiu arată superioritatea 
de la Proroci, apâi cum îşi dă hotărârea, ca fiind cevâ 
mărturisit de toţi ; că acelora H-a grăit prin Proroci, 
iară nouă prin unul-născut. Dară dacă acelora li-a 
grăit şi prin îngeri (căci şi îngerii au grăit Iudeilor) apoi 
şi prin aceasta noi avem tot partt a cea mai mare, căci 
nouă ni-a grăit prin Stăpân, pe când acelora prin slugi, 
căci şi îngerii ca şi Prorocii sunt împreună slujitori.

Şi bine a zis el: «în zilele cele mai de pe urmă* fiindcă 
şi aceasta îi aţâţă şi îi mângâie ca desnădăjduiţi cu totul. 
Că precum zice şi aiurea că: «Domnul aproape este» şi 
«nimic nu vă ^rijiţi^ (Filipp 4, 6, 5), şi aiurea: «că-mai 
aproape este nouă mântuirea acum, de cât când am crezut» 
(Romani 13, 11), tot aşa şi aici. Deci ce vra să spună ? 
Că tot cel ce îşi cheltuieşte timpul în luptă, când aude 
de sfârşitul luptei, se resuflă puţin, aşa zicând, ştiind că 
pedeoparte este sfârşitul ostenelelor sale, iară pedealta 
începutul odihnei.

«In silele acestea mai de pre urmă a grăit nouă întru  
Fiul*, lată iarăşi «întru Fiul*, adecă prin Fiul, spunând 
aceasta cătră cei ce zic, că se potriveşte asemenea e x 
presiunea Duhului. Ai văzut că particula întru este egală 
cu <s,prin» ? Dară şi expresiunea «de demult» cum şi «z# 
zile/e acestea mai de pre urmă*, iarăşi lasă a se înţelege 
altceva. Şi ce anume? Că fiind la mijloc mult timp, când 
urma a fi pedepsiţi, când lipsau charurile, când nu era 
speranţă de mântuire, când de pretutindeni aşteptam a 
avea tot mai puţin, atunci am câştigat mai urnit. Şi pri
veşte cu câtă înţelepciune a spus aceasta, căci n-a zis 
«Christos a grăit» de şi el a fost care a grăit, însă fiindcă 
sufletele lor erau slabe şi neputincioase, şi nici nu puteau 
să audă vorbindu-se cele de Christos, «a grăit nouă întru 
F iu l» zice. Dară ce spui ? Dumnezeu a grăit prin Fiul ? 
Da! zice. Dară unde este superioritatea? Aici ai arătat 
pe deoparte că Noul şi Vechiul Testament sunt ale unuia
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şi aceluiaş, iară pe dealta că nu este o superioritate mare. 
De aceia tocmai desfăştfr^ ideia în această expresiune: 
«a grăit nouă întru Piui», deşi lui de sigur că nu i-a 
vorbit, ci apostolilor, şi printrânşii celor mulţi. Insă îi 
laudă şi pre dânşii prin această expresiune, şi arată că 
şi lor li-a grăit, în acelaşi timp însă se atinge şi de Iudei, 
câ adecă aproape toţi cărora li-au grăit Prorocii, au fost 
răi şi spurcaţi. Până acum el însă nu lace vorbă de 
aceasta, ci numai de darurile acordate de Dnmnezeu.

De aceia şi adaoge: «Pre care l  a pus moştenitor 
tuturor». Aici vorbeşte de trupul său, precum zice şi 
David în Psalmul al doilea: «Cere de la mine, şi-ţi voiu 
da ţie neamurile moştenirea ta»7 căci doară nu numai lacob 
este partea Domnului, sau numai Israil clironomia lui, ci 
noi cu toţii. Dară oare ce va să zică «pe care L-a pus 
cUronom» ? Adecă pe dânsul l-a fâcut Domn şi stăpân al 
tuturor, ceia ce a spus şi Petru în Faptele Apostolilor: 
«că Domn şi Christos l-a făcut Dumnezeu» (Cap. 2, 36). 
Făcând uz de numele de clironom sau moştenitor, două 
lucruri învederează: şi veritatea înfierei, în acelaşi timp 
şi nedeslipirea lui de stâpânie:« Moştenitor tuturor», 
zice, adecă al întregei lumi. După aceasta iarăşi aduce 
■vorba la cele dinainte, zicând: «prin care şi veacurile 
le-a făcut*.

Dară oare unde sunt cei ce spun: «era timp când Fiul 
nu era>? Apoi făcând uz de suişuri'), mai departe grăieşte 
lucruri cu mult mai mari decât acestea, zicând: şi care 
fiind strălucirea slavei şi chipul ipostasului său, şi pur
tând toate cu cuvântul puter ei sale, prin sine singur făcând  
curăţirea păcatelor noastre, au şezut deidreapta măr ir ei 
întru cele înalte, ^cii atâta mai bun făcându-se de cât 
îngerii, cu cât mai osebit de căt dânşii a moştenit nume*. 
(Vers, 3, 4). Vai! câtă înţelepciune la acest fericit apostol! 
sau mai bîne zis, nu înţelepciunea lui Pavel, ci a Duhului

*) ’AvaSaOp.oc KaTafjaO[l6c =  suişuri şi pogorăşuri ca pe treptele scărei. 
sunt luate ţ i  ca figuri ritorice, spre a arăta ridicarea sau înălţarea cuvântului 
şi a  ideei, sau pogorârea Iui. precum de pildă tn versetul de faţă. ’AvaSaOfi- 
îO'.î =  ficând u i  de suişuri, adecă înăifăad ideia pe nesimţite,
ridicăndu-sc cu ideia in  sfere înalte, etc„ a-şi fune sui;uri în inima sa (Ps. 83, 

«6) în mod figurativ, însamni a avea idei mari de dânsul, a fi trufaş.
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este de admirat aici. Căci nu din mintea sa a grăit 
acestea, şi nici că a putut scoate atâta înţelepciune dela 
dânsul. Şi de unde oare? Nu cumva din cuţitul său de 
cure,lar şi din pielea ce-o avea dinainte? Sau poate că 
de la camera lui de lucru? Dar aceasta a fost din lucrarea 
dumnezeească, aşa zicând. N ’a putut mintea lui sâ zămis
lească astfel de cugetări, fiind mai ales atunci atât de 
umilită, şi nefiind ceva mai mult de cât a precupeţilor 
din piaţă, căci cum era cu putinţă ca să facă aşa ceva 
acea minte, care se ocupa cu pieile şi cu cumpărarea 
lor? Nu, ci charul Duhului, care se arată acelora pe care-i 
voieşte- Că precum un copil mic când voieşte a se ridica 
pe un loc înalt şi a sosi In vârf, sau câ voieşte a se sco- 
bor! la vale, o face aceasta încet şi câte puţin păşind 
pe scările de sub picioare, apoi după ce a ajuns sus, dacă i 
vei porunci să se uite în jos, 11 vei vedea ameţind şi 
întunecându-i-se înaintea ochilor: apoi înspăimântat se 
pogoară iarăşi în jos, ceia ce face de a se mai resufla 
aşa zicând; apoi revenindu~şi in fire iarăşi se urcă, şi 
iarăşi se pogoară, — întocmai aşa tace şi fericitul Pavel 
cu Ebreii în această epistolă, şi pretutindeni, învăţând 
aceasta de la dascălul său. Căci şi el (Christos) aşa făcea: 
acum înălţând auditoriul, acum scoborându-1, şi nelăsându-1 
a sta mult tntr’un loc. Priveşte-1 şi aici prin câte suişuri 
sau trepte i-a ridicat la înălţime, şi după ce i-a suit până 
în vârful evseviei, mai nainte de a ameţi ei şi a li se 
întuneca vederile, iată cum îi scoboară în jos spre pământ, 
şi dându-li timp să se răsufle, zice: «Ni-a gră it nouă 
întru P iu i» şi iarăşi «t-a făcut moştenitor tuturor». Aşa 
dară numele Fiului este deacum comun, că unde se sub
înţelege adevărat sau veritabil, numai de cât că este şi 
superior. Până aici el, ori cum ar fi pregăteşte cuvântul 
şi arată că estp de sus.

Dară tu priveşte cum mai întâi el a pus ideia pe cea 
mai de jos treaptă, zicând: '«Pre care. l-a pus moşteni
tor tuturor», căci expresiunea «/-« pus moştenitor'» este 
ceva jos, — iară apoi te ridică mai sus, zicând: «.prin care 
şi veacurile au făcut», — iară la urmă pe treapta cea 
mai ’naltâ, şi pe lângă care numai este alta, zicând: Care 
fiind strălucirea slavei şi chipul ipostasului lui-». Cu adevărat
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câ s-a urcat până la lumina cea neapropiată, până la în
seşi strălucirea slavei, şi mai ’nainte de a se ameţi şi de 
a se întuneca vederea, priveşte cât de liniştit îl pogoară 
în jos, zicând: «şi purtând, toate cu cuvântul puterei sale, 
prin sine singur făcând curăţirea păcatelor noastre, a ţe 
sut deadreapta mărirei întru cele înalte». N-a zis simplu 
«a şezut» ci şi făcând curăţirea păcatelor noastre a şezut, 
căci spune de întrupare, şi apoi iarăşi grăieşte lucruri 
umilite. După aceia din nou se urcă la cele înalte zicând: 
<a şezut deadreapta slavei întru cele înalte-», după care 
apoi prin inducţiune se scoboarâ la cele de jos, zicând: 
«Cw atâta mai bun făcându se de cât îngerii, cu cât mai 
osebit de cât dânşii a moştenit numes. Aici spune şi des
pre iconomica întrupărei lui, căci expresiunea %mai bun 
făcându se» nu arată fiinţa lui după T ată ,— căciaceeanu  
s-a făcut, ci a fost din veci— ci arată fiinţa lui cea după 
trup, căci aceasta s-a fâcut. De cât vorba lui nu este acum 
pentru esenţa sau fiinţa Iui, ci precum loan grăind: ,,cel 
ce vine după mine mai ‘ntâide mine au fost"  (loan 1, 15} 
invederează prin aceasta cinstea şi slava lui cea mare, 
tot aşa şi aici Pavel zicând „cu atât mai bun făcându-se 
de cât îngerii, cu cât mai osebit de cât dânşii a moştenit 
nu?ne“, aceeaşi o arată. Ai văzut câ vorba lui este de 
trup? Acest nume Dumnezeu-Cuvântul din veci l-a avut, 
şi nu 1 a moştenit după aceia şi nici că a devenit mai bun 
de cât îngerii atunci când a făcut curăţire păcatelor noas
tre, ci veşnic a fost mai bun, şi încă mai bun fără dea- 
sămanare. Despre trup aceasta s-a spus. Dealt-feliu şi 
printre noi este obiceiul de a vorbi despre om, şi a grăi 
atât înalte cât şi de cele josnice, căci când de pildă zi
cem : omul nu este nimic, omul este pământ, omul este 
cenuşă, noi dela cele mai de jos numim totul. Iară când 
zicem: omul este nemuritoriu, omul este fiinţa cuvântă
toare şi câ este în înrudire cu cei de sus, atunci dela 
cele mai înalte şi mai bune plecând noi numim totul. 
Tot aşa şi de Christos; acum de pildă Pavei vorbeşte de 
dânsul plecând dela cele mai bune şi mai înalte, voind a 
ne pune înainte iconomiea îutrupârei lui şi a ne învăţa 
despre neamestecarea naturei lui, iară altă dată face vorbă 
plecând dela cele mai de jos.
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1) Deci dacă a făcut curăţirea păcatelor noastre, să re- 
mânem curaţi, şi să nu mai primim nici-o pată, ci să păs
trăm podoaba şt frumuseţa pe care ne-a dat-o, şi a st fel iu 
să ne silim de a le păstra curate şi nepătate, ca să 
nu aibă nici-o pată sau sbârcitură, sau altceva de acest 
fel. Căci pete sau sbârcituri sunt chiar şî cele mai mici 
păcate, ca de pildă: hula, clevetirea, batjocura, minciuna, 
sau mai bine zis nici nii sunt acestea aşa de mici, ci încă 
mari şî chiar foarte mari, aşa că lipsesc pe cineva până 
şi de împărăţia cerurilor. Cum şi în ce feliu? Cel ce nu
meşte pre fratele său nebun, vinovat este focului gheenii, 
zice Mâatuitcriul (Math. 5, 22). Deci dacă celce numeşte 
pe altul nebun, sau ceiace se pare că este vorbă de copii 
—  care este mai uşurel de cât toţi oamenii— şi este de 
unul vinovat gheenei, dară încă cel ce numeşte pe fratele seu 
rău crescut, făcătoriu de răle, ticălos, şi cum de alte 
batjocori îl încarcă, ce pedeapsă oare nu va lua? Ce poate 
fi mai înfricoşat de cât aceasta? Dară îngăduiţi-mi vâ rog 
vorba. Dacă cel ce face unuia dintre cei mai mici, lui îi 
face, iară care nu tace unuia dintre cei mai mici, lui nu-i 
face, cum să nu fie -acelaşi, deopotrivă şi pentru cel ce 
laudă ca şi pentru cel ce huleşte? Deci c e lc e  batjocore-' 
şte pre fratele seu, pre Dumnezeu 11 batjocoreşte, cum şi, 
cel ce cinsteşte pre fratele seu, pre Dumnezeu U cinsteşte.;

Să înfrânăm deci limba şi să o deprindem de a fi plă
cută. ,, Opreşte-ţi limba ta cleia rânu. (Ps. 33. 12) zice. 
Nu de aceia ni-a dat-o Dumnezeu ca să hulim si să bat- 
jocorim, sau ca sa ne defăimăm unii pre alţii, ci ca să 
lăudăm pre Dumnezeu, ca să vorbim lucruri de acelea 
care face plăcere altuia, care sunt spre edificare, spre fo
losinţă. Ai grăit pe cutare de rău ? Şî ce câştigi adu- 
cându-ţi şi ţie şi aceluia vătămare ? Ai câştigat doară 
slava celui ce acuză. Nici un rău nu este care să stea 
numai Ia cel ce pătimeşte, ci cuprinde şi pre cel ce face 
rău]. De pildă zavistnicul se pare câ vatămă pe altul, 
dară mai ’ntăi el singur se bucură de nedreptatea ce o 
face, frămândându-se in sine, şi fiind urât de toţi. Avarul

*) Partea mora!ă, Povăţuiri spre  a păstra  inocenţa, şi a înfrâna limba, şj 
despre  milostenie carc de o avem, de  nimic aîtă nu mai simţim nevoie la 
judecată .  (Veron)
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lipseşte pe un altul de bani, dară se lipseşte şi pe dânsul 
de iubirea altora, sau mai bine zis de toţi este învino
văţit. Un nume bun, este cu mult mai de preferat de 
cât banii, pentru că pe când un nume bun, o faimă bună. 
nu se poate şterge aşa de uşor, banii se pot câştiga uşor, 
darâ să pot şi pierde uşor, sau mai bine zis, dacă 
banîi nu sunt, cu nimic nu vatămâ pe cineva, în timp ce 
dacă nu este un nume bun, aceasta face pe cineva de a 
fi despreţuit şi de râs, ba încâ tuturor duşman şi războinic.

Cel furios iarăşi pe dânsul sep ed ep stşte  mai întâi, în- 
furiindu-se, şi numai după aceia este vătămat cel asupra 
căruia se infuriazâ. Tot aşa şi bărfitorui, mai întâi pe 
dânsul se necinsteşte şi după aceia necinsteşte, pre cel 
duşmănit, sau că poate nici n’a putut ■ să-t necinstească, 
şi pe când acela pleacă urât şi dispreţuit de toţi, acesta 
este încâ mai mult iubit. Când cineva aude vcrbindu-se 
de dânsul răle, darâ e! nu răsplăteşte cu răle, ci încă 
laudă pe clevetitorul său şi-l admiră, de sigur că nu pre 
acela îl laudă, ci pre dânsul singur, căci — dupre cum 
am mai spus şi altă dată, clevetirile aduse contra celor 
deaproape ai noştri mai întâi se ating de cîcvetiioii. Tot 
aşa şi cele bune aduse aproapelui nostru, mai întâi mul- 
ţâmesc şi înveselesc pe cel ce le face. Căci cel ce ză
misleşte binele său răul asupra aproapelui, cu drept cu
vânt ca dânsul mai ’ntâi va gusta din ceia ce-i dă. Pre 
cum .se întâmplă şi cu apa ce curge din izvor, fie sărată, 
fie bună de băut, că ea umple şi vasele, în acelaşi timp 
şi izvorul nu-1 împuţinează ; — tot aşa şi răui şi binele, 
ori de unde ar ieşi, pe acela mai întâi îi bucură sau îl 
pierde. Acestea pentru moment.

Darâ pe ceic deacolo, fie ele bune sau rele, cine Ie va 
povesti ? Nimeni. Căci dacă cele bune sunt mai presus 
şi covârşesc ori-ce minte omenească, dară încă reîeîe de care 
se spune pe faţă, arătându-nî-se numele lor : ,,foc, «ice 
este acolo, şi întunerec, şi legături, şi viermele cel nea
dormit ; dară nu numai acestea ce ni s-a spus stau de 
faţă, ci încă şi altele mai grozave. Şi ca să aili, gândeştf-te 
mai ’ntâi bine. Că spune-mi: dacă este ioc, cum de este 
şi întuneric ? Ai văzut că aceasta este mai grozav de cât 
acela ? Că nu mai este nici lumină. Şi dacă este loc, cum
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de mai arde într’una? Ai văzut că aceasta este mai grozav 
de cât aceia ?

Câ nu se mai stinge nici odată, pentru care se şi nu
meşte nestins. S i  ne gândim deci cât de mire rău este 
de a arde într’una, şi de a fi în întuneric, de a se vâi- 
căra şi a scrâşni din dinţi, şi de a nu fi auzit de nimeni. 
Dacă cineva dintre cei de bun neam fiind pus în tem
niţă, numai cât câ se găşeşte In putoare, tn întuneric şi 
legat împreună cu omorâtorii de oameni, Ăi o crede mai 
grozav de cât moartea, apoi gândeşte-te ce va fi, când 
vom fi arşi !a un loc cu omorâtorii lumei-, nici văzând şi 
nici fiind văzuţi, ci într-o aşa mulţime crezându-ne singuri. 
Acolo întunericul şi bezna acea grozavă nu ne lăsă de a 
vedea nici de pe cei pe lângă noi, ci fie-care se va găsi aşa, 
câ şi cum ar fi singur. Deci dacă întunericul singur prin 
sine şi ne tulbură şi înfricoşează sufletul, apoi ce va fi 
dacă pe lângă Întuneric vor mai fi şi arderi şi dureri în
fricoşate ?

De aceia vă rog ca acestea într’una sâ le rumegăm în 
noi, şi să suferim scărba şi întristarea ce ni vine la auzul 
acestor vorbe, ca nu cumva să suferim pedeapsa prin fapte. 
Căci toate acestea vor fi numai decât, şi din cei ce au 
fă.cut fapte vrednice de osăndă-nimenî nu va scăpa, şi nici 
tată, şi nici mamă, nici frate, chiar de ar avea mare cu
raj, sau mare trecere pe lângă Dumnezeu nu va pu
tea face nimic. ,,Fratele nu izbăveşte zice, au izbăvi-va 
omul (Ps. 48,7) ? Căci el este care resplâteşte fie-căruia 
după faptele sale, şi prin acestea se va mântui sau va fi 
osândit.

* Faceţi vă vouă prietin din mamona nedreptăţii» (Luca 
16, 9), zice. Aşa dară sâ ne încercăm, căci este porunca 
stăpânului, şi cele de prisos ale bogăţiei să le împrăş- 
tiem săracilor. Sâ facem milostenii întru cât timp suntem 
stăpâni, căci aceasta vra să zică de a ni face prieteni 
din mamonâ. Să deşertăm acel foc, ca să-l stingem, ca 
să avem curaj acolo, căci acolo nu vor fi aceştia cari să 
n e primească, ci faptele noastre. Cum că nu va fi cu pu
tinţă ca prietinii de aici să ne poată mântui, o putem 
aflâ din expresiunea adaosă imediat. Căci, de ce n’a 
zis de pildă : «faceţi-vă prietini cari să vă primiască în
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veşnicele lor salaşe», ci adaoge şi modul facerei? Pentru 
că zicând: din mamonă nedreptăţei», a arătat câ pe aceşti 
prietini îi putem iace prin bani, in vede rând, că mi cum 
s ’ar întâmplă ni vom câştigă prietinia, şi că singură prie- 
tinia nu ne va folosi cu nimic, dacă nu vom avea fapte 
bune, dacă nu vom împrăştia bogăţia ce pe nedreptul o 
am adunat. Şi cuvântu! acesta al nostru pentru eleimo
sină se potriveşte nu numai celor bogaţi, ci şi celor să
raci. Chiar de-ar fi cineva care să hrăneşte din cerşit, 
cuvântul acesta se adresază şi lui, căci doară nu este 
cinevâ atât de sărac, încât să nu poată avea la îndâmână 
doi bani. Este cu putinţă ca şi din puţin sâ dea cinevâ 
puţin, şi sâ întreacă chiar pre cei ce au dat mai mult, 
precum văduva cea din evanghelie, fiindcă măreţia milos
teniei nu se judecă pe măsura celor date,— aşâ câ peste 
tot locul avem trebuinţă de dragostea cca cătră Dum
nezeu. Dacă facem milostenia cu o asemenea intenţiune, 
chiar dacă din puţinul ce avem dăm puţin, nu-şi va În
toarce Dumnezeu faţa dela aceasta, ci o va primii ca 
mare şi minunată, fiindcă el iâ sama la buna intenţiune, 
iară nicidecum îa cele date. Chiar de ar fi milostenia cât 
de mare, totuşi el îşi dă votul pentru acea făcută cu 
inimă bună, şi pre dătătoriu îl lace moştean veşnicelor 
bunătăţi. Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim prin 
charul şi a sa filantropie.

O M I L I A  II
„Care fiind strălucirea slavei şi chipul îpostasului său} 

fi purtând toate cu cuvântul puterei sale, prin sine singur 
făcând curăţire păcatelor noastre''1'.

Pretutindeni est£ nevoe de o cugetare dreaptă, dară 
mai cu samă când grăim sau auzim grăindu-se de Dum
nezeu, căci nici limba nu poate grăi cevâ, şi nici ure
chea nu poate auzi, sau mai bine zis nici una nici alta 
nu sunt in stare de a grăi, sau a ascultă cu toată dem
nitatea măreţia lui Dumnezeu. Şi ce spun eu de limbă 
şi ureche? Când nici chiar mintea, care e mult mai su
perioară acestora, nu poate cuprinde exact, nu poate
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exprimă exact ceia ce voim a grăi de Dumnezeu. Că 
dacă pacea lui Dumnezeu covârşaşte toată mintea, şi 
cele pregătite celor ce-! iubesc pre dânsul, la inima omu
lui nu s’au suit, apoi cu atât mai mult însuşi El, Dum
nezeul păcei şi ziditorul tuturor, covârşaşte mai mult mă
sura cugetărei noastre. Deci, trebuie de a primi totul cu 
credinţă şi evlavie, iară când raţiunea se oboseste si nu 
poate reprezenta cu exactitate cele vorbite, atunci mai 
ales să slăvim pre Dumnezeu, că avem un astfel de Dum
nezeu, care covârşaşte şi mintea, şi cugetarea noastră.

Multe cugetări de Dumnezeu, pe care însă nu le putem 
exprimă, sau că multe exprimăm, dacă nu putem a le 
şi cugetă, precum de pildă când zicem că Dumnezeu 
este pretutindeni; darâ cum aceasta? Noi nu putem pri
cepe. Cum câ Dumnezeu este nf trupesc, adică putere ne- 
matcrială, cauza tuturor celor bune, o ştim, dară cum 
este? nu ştim. lată darâ că grăim, că exprimăm cu gra
iul, dacă nu pricepem. Am zis, că este pretutindeni, dară 
nu pricep; am zis că este fără început, darâ nu pricep; 
am spus că s ’a făcut prin sine singur, şi iarăşi nu pot 
pricepe. Deci, este cevâ, pe care nu pot nici exprimă; 
mintea pare că ar cugetă cevâ, darâ nu poate spune, nu 
poate exprimă exact ceeace cugetă, şi ca să vezi şi pre 
Pavel neputincios şi ne fiind în stare de a spune exem
plele cu exactitate, ■— te înfricoşezi pare-că şi nimic mai 
departe nu cauţi-—ascultă. Spunând de Fiul că este crea- 
toriu, ce adaoge? «Cate fiind strălucirea, slavei, zice şi 
chipul ipostasului său». Dară aceasta trebuie a o luă cu 
evlavie şi toate cele absurde a le arunca la o parte, 
«jStrălucirea slavei» zice. însă iâ sama bine cum o înţe
lege el, şi tot aşâ primeşte-o şi tu. Că adecă dintrânsul, 
că fără durere, că cu nimic nu s ’a împuţinat, cu nimic 
nu s’a micit— fiindcă sunt uniia cari scot din acest exem 
plu oarecare idei absurde. «Strălucirea, zic ei, nu este 
singură ipostatnică, nu fiinţază de la sine şi prin sine, 
ci-şi are fiinţa în altceva».

Deci, tu să nu înţelegi aşa fel omule, şi nici să suferi 
de boala lui Marcel şi Fotinos 1). căci aproape de tine stă

1 ) E r e s i a i h i  a p a r ţ i n â n d  e r e s u l u i  A n t i l r î n i t a r i l o r  d in  s e c o lu l  a l 2 - l t a  ş i 3 - l e a



— 59 —

leacul cc te vindecă, ca să nu cazi în aceeaşi cugetare, 
şi să te lase a fi cuprins de acea boală vătămătoare. Aşa 
dară ce zice el mai departe ? «şi chipul ipostasului său» 
învederând prin inducţiune, că precum Tatăl este în ipostas 
(gvuxoototo^), singur înfiinţat, şi de nimeni având nevoe 
spre fiinţa sa, tot aşa şi Fiul. Aici arătând că Fiul este 
în totul neschimbat, te trimite apostolul la chipul propriu 
al prototipului, şi te învaţă că el prin sine este în ipostas, 
adecă singur înfiinţat. Mai sus spunând că Dumnezeu 
prîntr’însul a făcut totul, iată că aicea îi dă autoritatea, 
căci ce adaoge ? «Purtând toate cu cuvântul puterei sale» 
pentrucă din aceasta sâ scoatem nu numai chipul ipos
tasului lui, ci încă câ el toate le ocârmueşte cu autori
tate. Priveşte, deci, cum ceia ce este propriu al Tatălui 
el o atribuieşte şi Fiului, căci dc aceia n a spus simpîu 
'(■purtând toate» şi nici n-a spus «cu puterea iui», ci *cu 
cuvântul puterei sate*. Precum şi mai sus ne-a ridicat 
câte puţin, şi apoi iarăşi ne-a scoborât, tot aşa şi acum 
ne ridică şi ne scoboarâ din înălţime, ca pe nişte scări, 
şi apoi iarăşi zice «prin care fi veacurile a făcut». Pri
veşte cum şi aici deschide deodată două căi, căci voind a 
ne feri de inovaţiile lui Savelie şi Arie ’) unul combătând 
neschimbarea ipostasului lui, iară celalt bărfind că n’ar fi 
de aceeaşi natură cu Tatăl, adecă neegal — deodată, zîc, 
le răstoarnă pe amândouă. Şi cum face aceasta ? Apoi 
iată că după Ce se întoarce în dreapta şi în stânga, la 
urmă tot aceleaşi grăieşte, ca nu cumva să se creadă că 
Fiul este străin de Dumnezeu Tatăl şi prin urmare nu 
fără început, şi să nu te minunezi de vorbă, iubitule, că 
dacă şi după atâtea dovezi sunt încâ uniia, cari zic că el 
este străin de Tatăl, şi-i dau Tată străin şi cu aceasta 11 

războiesc, dară dacă n-ar fi spus acestea, ce oare n-ar fi 
grăit ? Când apostolul se vede silit de a îndrepta ceva, 
atunci se vede silit şi de a grăi cele umilite. De pildă că 
«l a pus zice, moştenitor tuturor» şi că s-printrânsul şi 
veacurile s’au făcut». După aceia ca nu cumva pedealtă 
parte să se vatâme ideia de egalitate, iată că de la vor
bele cele umilite iarăişi ii ridică la ideia de egalitate şî-1

1 ) E r e s i a r h i  d in  s e c o lu l  a l  4 - le a .
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arată ca fiind deopotrivă, cu Tatăl, ba încă astfel deopo
trivă în cât câ mulţi să i creazâ pe el a fi Tată.

Darâ tu priveşte marea înţelepciune a apostolului. Mai 
’ntâi el pune ideia câ este deopotrivă, şi o stabileşte cu 
exactitate, iară când aceasta se va dovedi că este Fiul 
lut Dumnezeu şi tâ nu este străin de dânsul, la urmă 
cu toatâ libertatea grăieşte câte voieşte despre cefe 
înalte. Dupâ ce a grăit cevâ mare de dânsul şi multe 
cuvinte a spus spre aceasta, mai întâi punând cele umi
lite, la urmă se ridică cu siguranţă la înălţime pre cât 
voieşte şi după ce spune: «l-a pus moştenitor tuturor» şi 
câ printr’însu'l «c făcut şi veacurile», adaoge: «purtând  
toate cu cuvântul puterei sate», căci celce numai cu cuvântul 
ocârmuieşte toate, nu ar aveâ nevoie de altcineva spre 
a face totul.

Şi cum că aşa este, priveşte cum iarăşi păşind mai 
departe îi dâ autoritatea, scoţând pe nesimţite particula 
<prin care», căci după ce a făcut prin sine tot ceia ce 
a  voit, iată că (a urmă dându-se parecă la oparte cu 
respect, ce spune? dintru început tu Doamne pământul 
a i întemeiat, şi lucrurile mânitor tale sunt cerurile» (vers. 
10), Nicăiri nu vezi aici *-prin care» şi nici că printrânsul 
au făcut veacurile. Darâ ce? Oare nu s ’au fâcut de dânsul? 
Da! insă nu precum zici tu, nici precum ’ţi închipui, 
adecă ca printr’un organ, şi nici ca cum ar fi putut face 
el ceva, dacă nu i-ar fi dat ajutor Tatăl. Câ dupre cum 
Tatăl pre nimeni nu judecă, zicându se câ el judecă prin 
Fiul, câci judecător l-a născut pre dânsul, tot aşa şi 
creazâ printrânsul, căci creator l-a născut pre el. Căci 
dacă Tatăl este cauza Fiului, apoi cu atât mai mult este 
cauza şi a tuturor celor tăcute de el.

Când apostolul voieşte a arăta că dintru dânsul, silit fiind 
grăieşte lucruri umilite, iară când voieşte a grăi de el 
lucruri înalte, ia ca motiv pe Marcel şi Savelie, a căror 
abatere enormă Biserica combătând-o, a apucat pe calea 
d e mijloc. Câ adecă nici pe calea umilinţei excesive nu 
stă, ca să nu dea motiv lui Pavel Samosâteanul, dară 
nici nu dăinuieşte cu vorba numai în cele înalte, şi apoi 
îarâşi aiată apropierea între aceste două, ca nu cumva să 
salte în sus Savelie. L-a numit Fiu, şi imediat s’a ridicat
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Pavel Sâmosăteanul zicând că este fiu ca şi cei mulţi; 
de cât apostolul i-a dat lovitura mortală, zicând că l-a făcut 
moştenitor. Dară iată că împreună cu Arie el se poartă 
cu neruşinare. Expresiunea <i-a pus moftenitoriu tuturor* 
amândoi aceştîia o au, însă acela zicând câ este din 
cauza neputinţei, iară acesta încercându- se de a se arunca 
cu putere' asupra ideii; şi aşa mai departe. Când Pavel 
zice «prin care fi veacurile au făcuta iată că a repus la 
pământ pe sămosăteanul în timp ce Avie se crede încă 
tare. Dară tu priveşte cum şi pe acesta iarăşi îl doboară, 
zicând: <fiind strălucirea slavei lu i». Jatâ însă că aici 
saltă Savelie, Marcel şi Fotinos, dară şi acestora tuturor 
li-a dat lovitura mortală, zicând: «.fi chipul ipostasului
lui fi purtând toate cu cuvântul puterei sale*. Aici iarăşi 
atinge pe Marchion, nu atât de puternic, dară îl atinge;
— şi în fine prin întreaga epistolă se luptă contra lor.

Dară precum am spus, prin expresiunea «strălucirea 
slavei* apostolul a numit pre Fiul, şi cum că bine a zis, 
ascultă pe Christos vorbind de dânsul: «Eu sunt lumina 
lumei» (loan 8 , 1 2 ). De aceia Pavel a spus strălucirea, 
spre a învedera că şi acolo se spune aceasta, întocmai 
ca lumina din lumină. Şi nu numai aceasta o arată, ci 
şi aceia, câ au luminat sufletele noastre. Prin expresiunea 
«strălucirea> el a arătat egalitatea esenţei sau a fiinţei, 
şi apropierea lui de Tatăl. Gândeşte-te îa fineţa cuvintelor : 
a luat o singură esenţă şi fiinţă reprezentată prin două 
ipostasuri, ceia ce face şi asupra cunoştiinţei Duhului. Că 
precum zice o singură cunoştinţă a Tatălui şi a Duhului, 
ca una cu adevărat, şi cu nimic împotrivindu :se sieşi, tot 
aşa şi aici a întrebuinţat o singură vorbă spre a învedera 
două ipostasuri.

Mai departe a adaos,, că este şi «chipul ipostasului». 
Darâ chipul altul este pe lângă prototip, altul Insă nu în 
totul, ci întru cât este în ipostas, precum şi aici «chipul» 
învederează neschimbarea aceluia, al căruia chip este, 
egalitatea în totul. Deci când apostolul îl numeşte şi chip 
şi formă, ce zic ei ? Darâ şi despre om se zice, câ este 
chip din chip (Facere 1 , 26), deci ce ? Oare aşa precum 
Fiul ? <Nu, zic ei, ci că chipul nu învederează egalitatea 
deşi întrucât omul se numeşte chip, învederează egalitatea
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ca în om. Câ precum Dumnezeu este în ceriuri, tot aşa 
este omul pe pământ, în ceia ce priveşte stăpâniea, zic,-—■ 
şi pfecum pre pământ totul stăpâneşte omul, tot aşa şi 
Dumnezeu stăpâneşte toate cele din ceriuri şi de pre 
pământ. Dealtmintrelea omul nici nu se numeşte chip, nu 
se numeşte strălucire, nu se numeşte formă sau figură, 
ceia ce învederează fiinţa, sau şi asemănarea Iui cea 
după fiinţă. Deci, precum forma slugei nimic nu învede
rează decât om neschimbat, tot aşa şi forma sau chipul 
lui Dumnezeu zisă cu privire la Fiul, nimic nu arată decât 
că este Dumnezeu.

o-Care fiind, zice, strălucirea slavei». Priveşte ce face 
Pavel, că zicând «care fiind strălucirea slavei> a adaos 
iarăşi: «a şezut deadreapta măr ir ei întru cele înalte>;
gândeşte-te ce fel de denumiri întrebuinţează, negăsind 
cu nici un chip denumirea sau numele de dat fiinţei. Nici 
mărirea, nici slava nu reprezintă txact ceia ce voieşte să 
spună, nu găseşte în fine un nume potrivit. Aceasta este 
ceia ce spuneam la început, că de multe ori pricepem 
ceva, dară nu putem exprima, căci iată de pildă exDre- 
siunea Dumnezeu nu este numele fiinţei sau a esenţei 
lui, şi nici că e cu putinţa ae a găsi un nume propriu 
al acelei fiinti. Si ce este de mirare că nu putem găsi 
un nume propriu fiinţei lui Dumnezeu, când nici chiar 
pentru înger nu putem găsi care să exprime esenţa sau 
fiinţa lui ? Poate că nici pentru suflet *), căci nu mi se 
pare că acest nume reprezintă esenţa lui, ci doară este nu
mai reprezentaţiunea verbului ^6 )fsw. Acea reprezentaţiune
o numim şi suflet, şi inimă, şt minte, minimă curată, zice, 
zideşte întru mine Dumnezeule» (Ps. 50). Şi nu numai 
aceasta, dară de multe ori îl găsim numit şi duh. < Pur
tând toate cu cuvântul puterei sale». Ai văzut ce spune?

Deci, cum de spui, ereticule, că dacă scriptura zice: 
'«Şi a zis Dumnezeu: să se facă lumină» de aici s-ar În
ţelege că Tatăl a poruncit, iară Fiul a ascultat ? Dară pri
veşte şi aici cum acelaşi lucru îl face cu cuvântul, «P u r-

*) v *n e  c*c ' a  v e r ^ u * ( j^ X w  “  suflu, fa c  aer, aerez. svăntez, recoresc, ş i
l a  u r m ă  c a d e  în  î n s e m n a r e  d e  a a v a  vieaţă. a fi viu. 4'UX^1 î n s e a m n ă  $i fluture, 
c a r e  s e  ia  c a  s im b o l  a l n e m u r i r e i  s u f le tu lu i .  (V e z i l e x i c o n u l  la  c u v â n t u l  '■J'U'X'/J
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tândţ zice, toate*, adică ocârmuind şi pre cele căzute în- 
dreptându-le, căci a ocârmui lumea, a o guverna, nu 
este mai puţin ca a o face, ba încâ dacă trebue a spune 
ceva minunat, este chiar mai mare. A face, este a pro
duce din nimic; dară ca cele făcute să se transforme în 
nimic, iară cele dezbinate între dânsele, să Ie lege Ia un 
loc unele cu altele, aceasta este dovadă de cea mai mare 
putere, dovada măreţiei iui. Apoi arătând şi uşurinţa, 
zice: <Purtând» şi n’a spus ocârmuind, întrebuinţând cu
vânt figurativ, de la lucrările ce se mişcă cu degetul, 
fâcându-le a se mişca în toate părţile. Aici a mai 
arătat şi mărimea creaţiunei ca nespus de grandioasă, 
cum şi că aceasta mărime este înaintea lui ca un 
nimic. După aceia arată iarâş uşurinţa, zicând: cuvântul 
puterei sale», Bine a zis «cuvântul> câ dacă la noi oa
menii cuvântul se pare câ este ceva uşor şi nebăgat în 
seamă, la Dumnezeu nu este uşor. Cum că poartă toate 
cu cuvântul puterei sale, a spus-o, dară cum le poartă cu 
cuvântul n-a spus, căci nici nu este cu putinţă a şti. Apoi 
a adaos despre mâreţiea lui, căci aşa a făcut şi loan, 
fiindcă după ce a spus că este Dumnezeu, a adaos a grăi 
de crearea fâpturei. Deci precum acela a lâsat a se în
ţelege, zicând: început era Cuvântul* şi «toate prin-
irânsul s’au făcut» (loan 1 , 1 , 3) tot aşa şi acesta prin 
expresiunea <cuvântul puterei sale*7 şi prin aceia că a zis:

* Prin care şi veacurile a făcut-*, a zîs, căci el este şî 
creator, şi mai ’nainte .de toţi vecii. Dară ce? lată-că 
Prorocul grăind despre Tatăl zice: «-Din veac şi până in 
veac tu eşti» (Ps. 89, 2) iară aici apostolul grăind despre 
Fiul, zice câ este mai’nainte de toate veacurile, şi crea
tor a toate; deci ce ar putea spune?

Deci, ceia ce se spunea despre Tatăl: *-celce este mai 
’nainte de vecin, ar putea-o videa cineva grăindu-se şi de 
Fiul. Câci precum loan zice: «viaţa era» ceia ce învede
rează putinţa lui de a stăpâni, că adecă el este vieaţs 
tuturor, tot aşa şi Pavel zice «Purtând toate cu cuvântui 
puterei sale*, nu precum Elinii, cari se încumetează a-’ 
lipsi şi de creaţiune, şi de îngrijire, mărginind puterea lu: 
până la lună numai.

<Prin sine singur făcând curăţire păcatelor noastre*
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zice. După ce mai sus a fost grăit de acele lucruri mari 
şi minunate, la urmă spune şi despre îngrijirea lui de 
oameni. Dară dacă prin expresiunea Purtând toate» se 
arată universalitatea faptului, apoi şî faptul curâţirei păca
telor noastre este universal şi cu mult 'mai mare de cât 
celalalt, căci o parte1) dintrânsul a mântuit pre toţi. Dea’t- 
feliu şi loan atât prin expresiunea „viaţă era!i cum şi 
prin ceialaltă „şi luminau se arată pronia, se învederează 
îngrijirea lui.

„ Prin sine singur., zice, făcând curăţirea păcatelor noas
tre a şezut deadreapta mărirei întru cele î n a l t e Două do
vezi mari de îngrijirea lui pune aici apostolul; şi că au 
curăţit păcatele noastre, şi că aceasta a făcut-o prin sine 
însuşi. Şi In fine în multe locuri l-ai pntea vedea mân- 
drindu-se pentru aceasta, nu numai pentru împăcarea cu 
Dumnezeu, ci şi pentru că faptul s a făcut prin Fiul, căci 
acest dar mare, s-a iăcut încă mai mare prin faptul că 
s-a săvârşit prin Fiul lui Dumnezeu, Zicând deci, că «.a şezut 
deadreapta» şi câ < făcând curăţirea păcatelor noastre prin 
sine singur» cum şi că a amintit de cruce, iute a adus 
■vorba de învierea şi înălţarea lui. Şi priveşte înţelepciu
nea cea nespusă a apostolului, căci n-a zis: ,,i s ’a po- 
roncit să şadă“ ci „a sezui“ . Apoi iarăşi ca nu cumva 
să-ţi închipui câ el stă nemişcat, adaoge: « Căci căruia 
din îngeri a zis cândva: se zi deadreapta mea*? «Şi a şezut 
zice, deadreapta mărirei întru cele înaltei'.

Dară oare ce însamnâ dintru cele înalte»?
Nu cumva mărgineşte pe Dumnezeu in loc. şi în spaţiu1 

să nu fie! N-a zis aceasta, ca noi să credem aşa ceva, 
ci pre cum când a spus zdeadreaptaf nu l-a format aşa 
zicând, ci a arătat numai egalitatea faţă de Tatăl, tot aşa 
şi aici spunând că «întru ctle înalte», prin aceasta nu î-a 
mărginit, ci l-a pus ca covârşind totul, ca iiind deasupra

*) E x p r e s i n n c a  d in  o r ig in a l  e s t e :  t o u t o  Zs '/ .« î+ o A r/.o v ; t o  ‘( i p  y.h
to u  jie p c x ;, îc s .v tc t ţ  scH O ţev » a d i c i :  s>< acisUt este universal, căci o parte din  
e l  (o persoana d in  sfânta  Treime) a  m ântu it pre  teii,  d e  u n d e  s e  T f  d e  c ă  t e x 
t u l  l a t i n  d i n  V a t r o lo g ie a  d e  M ig n e : Quod ipsitm  spectat, ontncs salvos fe c i t , 
c u m  ş i  I n t e r p r e t a r e a  lu i  M uliănus Schola tlio ts,  u n d e  s e  z ic e :  quantum  in  ipso  
est, qytod omnes cred’Aer uni, n u  e x p r i m ă  e x a c t  id e ia  s f, C h r i s o s to m  d e  a ic i ,  
d a c ă  s e  a r e  în  v < d e r e  id e ia  g e n e r a l ă  c e  p i e d o m i n â  p e  a p o s t o l u l  P a v e l .  D e  a l t 
m i n t r e l e a  ş i e x p r e s i u n e a  •P r ia  sine singur fă câ n d  curăţire păcatelor» v in e  î n  
a j u t o r u l  p ă r  e r e i  n o a s t r e .
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tuturor, ca şi cum ar fi zis: «a ajuns chiar la tronul pă
rintesc». Precum deci Tatăl este întru cele înalte, tot a$a 
şi ei, căci starea împreună nimic alta nu aratâ, de cât 
egalitatea în demnitate, iară dacă unii zic, că Tatăl i-a 
poruncit când i a spus: «şezh> i-am întreba: dară ce? Nu 
cumva stând în picioare poate i-a zis: vino de stai aici? 
Darâ n’ar putea spune aceasta.

De altmintrelea apostolul n-a sdus că Tatăl i-a Doroncit, 
ci că i-a zis: *şezi>, dară aceasta nimic alta este, de cât 
că sa nu-p mctiioui că Fiul este lără început si fară cauză 
([fi] ăvapy_ov aoiov voţuaTj? %a( ăvamov). Cum că aceasta 
a spus, se învederează de la locul şederet, căci dacă ar 
fi voit a arăta micimea lui, nu i-ar fi zis: «fesi deadreapta 
mea, ci deastsnga.

* Cu atâta mai bun făcându-se de cât îngerii, cu cât 
mai osebit de cât dânşii a moştenit nume». Cuvântul «fă 
cându-se i> de aici, este pus în loc de arătându-se, sau 
dovedindu-se. cum ar zice cineva. Apoi şi susţine aceasta 
de la numele pe .care l-a moştenit. Ai văzut că numele 
Fiu învederează veritabilitatea, legitimitatea lui? Dară 
dacă n’ar fi aşa, de sigur că nici apostolul n’ar fi spus 
aceasta, pentru că prin .nimic alt nu se învederează legi
timitatea, de câi că este născut dintrânsul. D e aici dară 
apostolul îşi susţine ideia. Iară dacă este Fiu prin graţie, 
apoi nu numai că nu este mai deosebit de căt îngerii, ci chiar 
mai pre jos, mai mic de cât dânşii. Cum ? Apoi şi oa
menii drepţi au fost numiţi fii; iară numele de fiu dacă 
nu este legitim, nu poate învedera superioritatea. După 
aceia arătând că este o deosebire între creator şi lu
crurile sale, ascultă ce spune-: «Căci căruia dintre îngeri 
a zis cândva: Fiut meu eşti tu% eu astăzi te-am născut»? 
şi ia ră şi: «eu voiu fi lui Tată, şi acela 'mi va f i mie 
Fiu* ? (Vers. 5).

Acestea sunt zise şi cu privire la trup, căci expresiunea
i Eu voiu f i  iui Tată şi acela ’mi va fi mie F iu» este 
representarea întrupărei, iară cealaltă «Fiul meu eşti tu », 
nimic nu învederează de cât că este dintru dânsul.

Dupre cum expresiunea < fiind» învederează timpul pre
zent, — căci aceasta mai cu samă se potriveşte lui — tot 
aşâ şî expresiunea <astăzi> de aici. mi se pare că este

5
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zisă eu privire la trup, căci când face -vorbă de dânsul 
la urmă toate le grăieşte tără sfială. Caci dnara st tru
pul se împărtăşeşte celor înalte, dupre cum şi dumnezei
rea se împărtăşaşte celor de jos, Dumnezeu s ’a făcut om, 
şi n ’a crezut aceasta ca o înjosire, nici că s ’a lepădat de  
lucru; apoi cura atunci s’ar lepăda de vorbe?

1) Acestea deci ştiindu-le iubiţilor, ae ntmic să nu ne 
ruşinăm, şi nici sâ cugetăm lucruri mari de noi, Câ dacă 
el fiind Dumnezeu şi Stăpân, şi Fiu) lui Dumnezeu, şi 
totuşi nu s’a înjosit a loâ chip de rob, cu atât mai mult 
noi trebuie a face totul, chiar de ar fi cât de umilite. 
Din ce pricină, otnule, cugeţi lucruri mari de tine? Poate 
că din pricina celor pământeşti? Darâ acestea dispar 
chiar mai ’nainte de a se arătâ. Poate că din pricina' 
celor .duhovniceşti ? Dară şi acesta este un succes duhov
nicesc, de a nu cugetă lucruri mari de sine-ţi. Deci, de ce 
cugeţi lucruri mari de tine ? Că ai succese ? Ascultă pe 
Christos care zice : «Când veţi face toate cete ‘ce vi s ’a
poroncit vouă, ziceţi: că slugi netrebnice suntem ; că ce am 
fost datori a face , am fă cu t» (Lucâ, 17, 10). Darâ poate 
câ cugeţi lucruri mari din pricina averei tale ? D ece ? 
te rog; nu ai auzit că goli am intrat în lume, goli ne 
vom şi duce? Mai mult încă:, n’ai văzut pre cei dinain
tea ta cum au plecat goli de aici ? Dară cine oare având 

'lucru străin, cugetă pentru aceasta lucruri mari? Că cei 
ce voiesc a întrebuinţa averile numai pentru mulţămirea 
lor proprie, li se iau acestea şi fără voia lor mai ’nainte 
de moarte chiar, dară la moarte numai decât. «Dară noi, 
zici tu, întrucât trăim în averi, facem uz de ele pre cât 
voim». Şt cu toate acestea nimeni nu vede pe altul fă
când uz de ele dupre cum ar voi, şi chiar de ar face uz 
precum ar voi, nici aceasta nu e vr’un lucru mare, căci 
timpul de faţă este scurt, faţă de veacurile cele ■ nesfâr
şite.

Cugeţi lucruri mari, o omule ! fiindcă eşti bogat ? Pen- 
truce? Căci aceasta se poate petrece şi cu hoţii, şi cu 
tâlharii, şi cu omorîtorii de oameni, şi cu cei trândavi,

Partta morală. Nu t r e b u i e  a c u g '. t ă  lucruri mari in  c e l e  p ă m â n t e ş t i ,  n ic i  
a  s e  r u ş in a  c in e v î t  d e  s ă r ă c ie ,  c i ,  d u p ă  p u t e r e  s il t i n d ă  l a  c e l e  p l ă c u t e  lu i  
D u m n e z e u  ţV e r o n ) .
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şi cu curvarii, şi în fine cu toţi răii. Deci, de ce cugeţ 
lucruri mari ? Dacă tu întrebuinţezi averea precum tre
buie, nu ţi se cuvine a cugetă, lucruri mari, ca sâ nu 
calci porunca stăpânului; iară dacă nu întrebuinţezi ave
rea precum trebuie, apoi prin aceasta rnai cu samă tre
buie a te înfricoşa, câ ai ajuns rob al banilor şi al 'ave
rilor, şi eşti stăpânit de ele. Darâ spune-mi, te rog . dacă 
cinevâ fiind bolnav de friguri, ar beâ apă multă, şi setea
şi-ar stinge-o pentru un timp scurt, iară mai pe urmă
i-ar veni cu o furie mai mare, pentru aceasta ar trebui 
să cugete lucruri mari ? Dară cc ? Dacă cinevâ s ’ar în
griji mai de cevâ prisoselnic mai mult decât trebuie, 
apoi pentru aceasta trebuie a cugeta lucruri mari ? Dară 
de ce; spune m i; pentru că are mai mulţi stăpâni? Pen
tru că are mii de griji ? Pentru că-1 linguşesc mulţi ? 
Dară aceasta este de a sluji- pre alţii. Şi ca să afli că
aceasta este de a sluji pre alţii, ascultă lămurit. Cele
lalte patimi atârnă de noi de a fi folositoare, ca de pildă 
mânia de multe-ori este folositoare. «M ânia nedreaptă, 
zice, nu se va îndreptăţi-» şi «M ai bună este mânia, de
cât râsul, că prin întristarea feţei se îndreplează inima*,
— aşa că se poate de a se mânia cinevâ şi cu dreptate—  
şi iarăşi : «Cel ce se mânie asupra fratelui său în deşert, 
vinovat va fi gkeeni», (Ecles. 1 , 22, 7, 4. Math. 5, 22). 
Deasemenea şi ambiţiunea ca şi pofta este bună, una 
când are tendinţa de a imita binele, iarâ ceialaltâ când 
e  întrebuinţată în facerea copiilor, precum şi Pavel zice: 
«Bine este a ambiţiona pururea în lucru bun». (Galat. 4, 
18). *) Şi iarăşi: «Râvniţi darurile cele mai bune» (I Cor.
12, 31). Aşâ că amândouă aceste patimi : mânia şi am
biţiunea sunţ folositoare, pe când lipsa de minte sau uşu
rătatea nicăiri nu sunt lolositoare, ci pretutindeni netreb
nice şi vătămătoare. A cugetă lucrliri mari pentru sără
cie, şi nu pentru bogăţie, e bine. De ce oare ? Pentrucă

*) E x p r e s i u n e a  o r ig in a lă  e s t e :  K a X o v  S e  t o  7)X o5 a & a t  ev  x a X tp  j râ v c o T s  
=  Bine este a ambiţiona pururea în lucru bun. V e r b u l  Z tjX w  în s a m n â  a râvni, 
a f i  ja luz, a ambiţiona, a ş i  c ă  t r a d u c e r e a  d in  e d  ţ i a  n o a s t r ă  d e  B u z ă u  : Bine 
tsle a u'-mâ -pururea în lucru bun, n u  e x p r im ă  b i n e  i d e i a  A p o s to lu lu i  P a v e l ,  
c a r e  p r in  v e r b u l  Z v jX o ă a 'd 'a t t i n d e  a  în f i l t r â  a u d i t o r u l u i  e m u la ţ i  u n e a  s a u  d o 
r i n ţ a  d e  a  s e  î n t r e c e  u n u l  p r e  a l t u l  în  t a p t e  b u n e .
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cel ce poate trăi cu puţin este cu mult mai bun decât 
cel ce nu poate.

Căci spune-mi, dacă ar fi chemaţi uniia în cetatea îm
părătească, şi parte dintr’ânşii n’ar aveâ nevoe nici de 
cai, nici de trăsuri, nici de slugi, nici de umbrele, nici 
de lian de găzduit, nici de încălţăminte, nici de vase sau 
alte lucruri, ci le este deajuns de a avei cu dânşii pâne 
numai şi apă din izvor, — iară ceilalţi ar spune, că dacă. 
nu ni veţi dâ şi cai, şi căruţă, şi aşternut moale, nu pu
tem merge, de nu vom aveâ şi mulţi cari să ne înso
ţească, dacă; nu vom puteâ să ne repauzăm într’una, nu 
vom putea merge, dacă nu vom aveâ cai, şi vom călători 
un timp scurt în cursul zilei, şi încă ne mai trebuie şi 
altele multe». -Ei bine, pe cari am admiră oare noi ? Pe 
aceia, sau pe aceştia ? E sigur că am admira pe cei ce 
nu au nevoie de nimic. Tot aşa şi aici, unde uniia au 
nevoie In călătoria vieţei de multe de toate, iară alţii de 
nimic. Aşâ că cei ce sunt în sărăcie mai cu samă tre
buie a cugeta lucruri mari de dânşii, dacă ar trebui, 
«Dară, zici tu, săracul este dispreţuit>, Nu acela poate 
fi dispreţuit, ci acei cari-1 dispreţuiesc pre dânsul. De ce 
eu nu dispreţuiesc pe cei cari nu ştiu a admiră ceia ce 
trebuie ? De ar fi cinevâ pictor, ar râde de toţi cei ce-t 
ridiculizază pre dânsul, întru câtă vreme sunt nepricepuţi 
la pictură, şi nici că s’ar mişcă de cele bârfite de aceia, 
ci îi este suficientă singură mărturia Iui,—în timp ce noi 
depindem de părerea celor mulţi ? Darâ cum pot fi aces
tea vrednice de iertare ?

■ De aceia suntem vrednici de dispreţuit, fiindcă nu dis
preţuim pre cei ce ne dispreţuiesc pre noi pentru sărăcie^ 
şi nici nu-i plângem. Şi trec cu vederea câte păcate se 
nasc din bogăţie, şi câte bunuri din sărăcie, sau mai bine 
zis, nici bogăţia şî nici sărăcia prin sine înseşi nu este 
ceva bun, ci aceasta se întâmplă în urma întrebuinţăreî 
lor. Creştinul se arată mult mat încercat în sărăcie, decât 
în bogăţie. Cum aceasta ? Apoi când el cade în sărăcie, 
desigur că va fi şi mai umilit, mai înţelept, mai serios, 
mai îngăduitor, mai cinstit, pe când dacă se găseşte în 
bogăţie, are multe piedici spre aceasta.

Deci, să vedem care sunt pe care bogatul le face, sau
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mai bine zis, cel ce face o rea întrebuinţare din avere ; 
acela răpeşte, înşală, forţează lucrurile. Dară ce ? Oare 
nu vei vedea nâscâridu-se din bogăţie acele omoruri ne
bune, aceie incesturi nepermise, acele şarlatanii, acele 
sulimanuri şi mirodenii ? Ai văzut că în sărăcie poate 
cineva mult mai în linişte decât în bogăţie de a face 
fapta bună ? Sâ nu’ţi închipui că dacă bogaţii nu sunt 
pedepsiţi aici pentru faptele lort apoi nici nu păcătuiesc, 
că dacă s’ar putea cu uşurinţa de a fi pedepsiţi aici bo
gaţii, de sigur că din această caâză ai vedea închisorile 
pline de dânşii. Dară pe lângă altele multe bogăţia mai 
are şi acest rău, că cel ce câştigă bogăţie şi rămâne ne- 
pedepsit, niciodată nu va conteni a face aceasta, ci va 
căpăta rane fără doftorie, şi nimeni nu-i va putea pune 
frâu. Pe când sărăcia, dacă ar voi cineva, ar găsi că ni 
procură multe pricini de mulţămire. Cum aceasta ? Apoi 
ne scapă de griji, de ură, de lupte, de certe, de împă- 
recheri şi de mii de râie.

Deci să nu umblăm după bogăţie, şî nici să invidiem 
pe cei ce o au, ci acei cc au averi, să le întrebuinţeze 
precum trebue, iară cei ce nu au, să nu se vaete pentru 
aceasta, ci să mulţămim pentru toate lui Dumnezeu, câ 
■cu puţină osteneală ne pregăteşte şi nouă, ca şi celor 
bogaţi, de vom voi, aceeaşi plată, şi că prin acele puţine 
ostenele, vom câştiga mari bunătăţi. Fiindcă şi cel care 
a adus cei doi talanţi a fost admirat şi cinstit la fel cu 
cel ce a adus cei cinci. De ce? Penti u că deşi i s ’a în
credinţat doi talanţi, totuşi ce s’a atins de dânsul a făcut, 
şi cele încredinţate lui, le-a întors îndărăt îndoite. Deci, 
de ce să ne silim de a ni se încredinţa mult, când noi 
putem a ne folosi şi cu puţine, şi să câştigăm aceleaşi 
bunuri r Când osteneala e mai mică, iară răsplata aceeaşi ? 
Mai uţor este săracului de a arunca dela dânsul cele ale 
sale, decât bogatului care are cu sine multe. Sau poate 
nu ştiţi, că cu cât cineva are mai mult, doreşte încă mai 
mult ?

Deci, ca nu cumva să pătimim aceasta, să nu umblăm 
după bogăţie, şi nici să fim nemulţ&miţi cu sărăcia, ci şi 
acei cari au averi să le întrebuinţeze aşa,' precum a po- 
T-Oncit Pavel: «Cei ce au, zice, să fie ca cei ce nu au , şi
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cei ce se folosesc, de lumea aceasta, ca cum nu s'ar fo losi* 
(I. Cor. 7, 29, 31), ca astfel să ne învrednicim banurilcr 
făgăduite nouă. Cărora fie, ca cu toţii să ne învrednicim 
prin charul şi filantropia lui. Amin.

O M I L I A  III
«Şi iarăşi când duce pre cel întâi născut în lume, zice:* 

ş i  să se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu» Ş i către 
îngeri zice: cela ce face pre îngerii săi duhuri, si pre slugile 
sale pară de foc; iară către Fiul;-» Scaunul tău Dum 
nezeule in veacul v e a c u l u i (Cap. .1 , 1 , — 8 ).

Domnul. nostru Iisus Christos venirea lui în trup o nu
meşte ieşire; ca d e  pildă când zice: <s.Ieşil-au semănătoriul 
să samene sămânţa sa» (Matei. 13, 3), şi iarăşi: «leşit-am  
dela Tatăl şi am venit în lume, iarăşi las lumea şi merg 
la Tatăl» (loan 16, 28), şi înfine în multe locuri ar putea 
vedea cineva aceasta. Pavel însă o numeşte intrare, zicând' 
*Şi iarăşi când duce (introduce) pre cel întăi născut în 
lume» numind introducere sau intrare aceasta întrupare 
Dară de ce oare pentru aceasta fac uz de cuvinte deo
sebite, şi pentru ce se spune aşa? Aceasta este învederat 
chiar dela cele vorbite. Christos numeşte venirea lui cu 
drept cuvânt ieşire, căci şi noi eram afară (departe) de 
Dumnezeu. Şî precum se întâmplă în împărăţii cu cei 
legaţi şi împrotivnici împăratului că sunt atarî de palatul 
împărătesc, iară cel ce voieşte a»i împăca cu împăratul, 
nu-i bagă pe aceia înăuntru, ci el singur ieşind afară, stă 
de vorbă cu dânşii, până ce îi va face vrednici de faţa 
împăratului, spre a-i prezenta, — tot aşa a făcut şi Christos. 
Câ ieşind şi venind la noi, adecă luând trup, şi grăindu-i 
cele din partea împăratului, ne-a introdus înăuntru, după 
ce ne-a curăţit şi ne-a împăcat. De aceia venirea lui o 
numeşte ieşire. Pavei însă o numeşte intrare, dela meta
fora celor ce moştenesc, şi iau partea lor de moştenire, 
şi vre-o proprietate. Căci când zice: «Când duce pre cel 
întăi născut în lume> aceasta o arată, adecă când îi 
Încredinţează lumea, pentrucă atunci a stăpânit-o întreagă,
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când a fost cunoscut. Acestea nu le spune pentru Dum
nezeu Cuvântul, ci pentru, Christos cel după trup. Şi cu 
drept cuvânt, căci dacă în lume a fost, dupre cum zice 
loan, şi lumea printrânsul s’a făcut, cum s-ar fi putut in
troduce în lume în alt mod, decât in trup?

«Şi sâ se închine lui toţi îngerii lui Dnmnezcu» zice. 
Fiindcă voieşte a grăi ceva mare şi înalt, pregăteşte a- 
ceasta mai dinainte, şi facc uşor de primit ideia că Tatăl 
a făcut ca Fiul să vină în lume. Căci gândeşte-te bine: 
a spus mai 'nainte, că nu prin Proroci ni-a grăit nouâj 
ci prin Fiul; a arătat apoî că Fiul este mai bun decât 
îngerii, şi dela denumirea aceasta a pregătit ideia, ^um  
şi dela aducerea lut în lume de către Tatăl. Dară tot acea
stă ideie o pregăteşte şi dela închinarea îngerilor, iară 
aceasta arată că cu atât este mai bun decât îngerii, cu cât 
Stăpânul este mai bun decât slugile. Deaceia precum cineva 
Introducând pe un altul în palatul împărătesc, ar porunci 
de ’ndată celor de faţă ca să i se închine aceluia, tot aşa 
face şi el, spunând de Introducerea în lume a celui după 
trup, şi deci expresiunea «sâ se închine lui toţi îngerii lui 
Dumnezeu» deaceia a spus-o. Deci dară, numai îngerii, iară 
nu şi celelalte puteri? Să nu fie! căci ascultă cele ce ur
mează:*^ către îngeri zice: «cela ce face pre îngerii săi 
duhuri, şi pre slugile sale pară de foc», iară către Fiul: 
scaunul tău Dumnezeule în veacul veacului». lată marea 
deosebire, că uniia sunt tăcuţi, iară el nu făcut. Şi dece 
oare faţă de îngeri zice: «cel ce face-* iară faţă de Fiul nu 
zice ? — deşi era permis de a spune astfel de deosebire. 
Către îngerii lui zice: «cela ce face pre îngerii săi duhuri,..- 
iară cătră Fiul «Domnul m-a făcut pre mi ne» şi iarăşi 
Domn şi Christos l-a făcut pre el Dumnezeu f . Dară nici 
acelea nu sunt spuse de Christos Domnul Fiul, nici aceasta 
de Dumnezeu Cuvântul, ci de cel după trup. Unde voia 
a arăta adevărata deosebire, nu numai îngeri punea în 
slujba lui, ci întreaga putere slujitoare de sus. Ai văzut 
cu câtă claritate desparte pe făpturi de făcător, pe slugi 
de stăpân, pe moştenitoriul adevărat, de supuşii săi ? Cătră 
Fiul zice: <scaunul tău Dumnezeule în veacul veacului», 
Iată semnul împărătesc. « Tocatul dreptăţei, toeagut îm pă
răţiei tale», zice. Iată iarăşi şi un alt semn al împărăţiei.
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După aceia iarăşi grăieşte cu privire la trup: «.'Iubit-ai 
dreptatea, şi ai urât fărădelegea. Pentru aceia te-au uns 
p re  tine Dumnezeule, Dumnezeul tău» ? (vers. 9). Ce va- 
săzică «Dumnezeul tău» ? Fiindcă a grăit lucruri mari, iarăşi 
îi mângâie cu aceasta.

Aici a lovit pre Iuda, şi pre cei ce pre lângă Pavel’ 
al Samosatelor, şi pre Ariani, şi pre Marcel şi pre Mar- 
cion, şi pre S a v e lie1) Cum? Pe Iudei prin aceia, câ a 
arătat că Christos este ţi Dumaezeu, şi om, iarâ pre ce ii 
lalţi, vorbesc de cei de pe lângâ Puvel al Samosatelor, 
câ zice acestea despre existenţa lui cea din veci, şi despre 
esenţa lui cea nefâcuta, căci spre deosebire „a făcut''1' a 
pus ; ,, scaunul tău Dumnezeule în veacul veacului11. Pe 
Ariani îi atacă prin aceia iurăşi, că nu este slugă, şi că 
dacă ar fi creatură, atunci ar fi slugă. Pe Marcel şi pre 
cei de o credinţă cu el, prin aceia că sunt aici două 
persoane despărţite după ipostas, iarâ pre Marcionişti prin 
aceia că dumnezeirea nu se unge, ci numai omenirea. 
După aceia expresiunea ,, mai mult de cât pre părtaşii tă iu, 
z ice; şi cine sunt acei partaşi dacă nu oamenii? Adecă 
Christos a luat Duh nu din măsură.

Ai văzut cum peste tot locul uneşte vorba desprs na
tura lui cea nefâcută cu iconomiea întrupărei sale ? Ce 
poate fi mai lămurit de cât aceasta ? Ai văzut că nu este 
aceleaşi lucru : creatură şi fiu ? Căci nu ar fi deosebit 
una de alta, iarâ ca semn dinstinctiv al expresiunei ,,au făcut“ 
n-ar fi adaos exprsiunea : „iarâ câteva Fiul au sis : „sca
unul tău Dumnezeule în veacul veacului“ şi nici câ ar fi 
numit pre Fiul cu alt nume mai deosebit, dacâ ar fi fost 
de acelaşi feliu. Căci care ar fi deosebirea? Dacă crea
tură şi fiu ar fi acelaşi lucru, de sigur, că ar fi fost tă
cuţi ; şi atunci care-i deosebirea ?

Dară iată aici -numele lui Dumnezeu (0so?) cu articolul. 
Şi iarăş zice: înlru început tu Doamne pământul ai
întemeiat, şi lucrurile mânitor tale sunt cerurile. Acelea 
vor pieri, iară tu rămâi; şi toate ca o haină se vor în- 
vechi, şi ca un vestmânt le vei învăli pe ele, şi se vor schimba, 
ia ră  tu acelaşi eşti, şi anii tei nu vor lipsi* (Vers. 1 0 — 1 2 ).

' )  E r i s i a r h i  d e  p r in  s e c u lu t  a l 2 - le a ,
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Ca nu cumva auzind «Când duce pe cel întâi născut în 
lume* să’ţi închipui că e l este adus în lume ca un dar, 
hărăzit ei în urmă, apoi aceasta şi mai sus a îndreptat-o 
şi aici iarăşi o îndreaptă, zicând «întru început», şi nu 
acum, ci dela început. Dară iată şi aici că atât Iui Pavel 
al Samosatelor, cât şi lai Arie le dă lovitura de moarte, 
căci cele ce sunt ale Tatălui, el le atribuie Fiului. Pe lângă 
această în treacăt- a lăsat a se înţelege şi altceva, mai 
mare de cât aceasta, căci a dat a se înţelege şi despre 
tranşformarea, sau prefacerea pământului, zicând: «ca o 
haină se vor învechi, şi ca un vestmânt le vei învăli pe 
ele, şi se vor schimbat, ceia ce şi în epistola cătră Ro
mani zice câ va transforma lumea.

Arată apoi şi uşurinţa cu care va face aceasta, zicând: 
*le vei învăli» adecă precum cineva s-ar învăli cu o 
haină, tot aşa şi el va învăli lumea şi o va schimba. Dară 
dacă el a lucrat cu atâta uşurinţă la transformarea (ăp- 
turei în mai bune şi mai -superioară, oare find vorba de 
ceva nriai inferior în creaţiune, ar avea nevoie de un altul ? 
Darâ până când nu vă veţi ruşina ?

Tot-odată aici este şi o mângâiere mare de a şti că 
nu vor fi aşa lucrurile, ci toate vor lua prefacere şi se 
vor schimba, pe când el rămâtie In veac acelaşi şi fără de 
sfârşit «Ş i anii tăi zice, nu vor lipsi*.

«Şi căruia dini? e îngeri a zis căndva:» şezi deadreaptă 
mea, până ce voiu pune pe vrăjmaşii tei aşternut picioa
relor tale-» (Vers. 13)? lată cum iarăşi ii încurajează, de 
vreme ce vrăjmaşii lor vor fi învinşi, iară vrăjmaşii lor 
aceiaşi sunt, cari sunt şi ai lui Christos. Dară această ia
răşi este dovadă de egalitate în rang (ojJiouţi'JK;), de îm
părăţie, este dovadă de cinste, de putere, şi nu de ne
putinţă, dacă Tatăl se mănie pentru cele întâmplate Fiu
lui, această este cea mai mare dovadă de dragoste Ta
tălui către FiuL Căci cine se mânie pentru dânsul, cum 
poate fi străin de dânsul ? <Până ce voi pune, zice, pe 
vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale», ceia ce spune şi în 
Psalmul aî I[-Iea: «Cel ce locuieşte în ceriuri va râde de 
dânşii şi Domnul îi va batjocori (exp.'j‘/.trjp'.£l =  se va mu- 
carisi, îşi va bate joc de dânşii) pe ei\ atunci va grăi 
către dânşii întru iuţimea sa, şi întru mâniea şa va tur-
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bura pe ei» (Ps. 2, 4). Şi iarăşi el zice: «Pre cei ce 
■n-au voit să împărătească preste dânşii, aduceţi- i încoace, ji-i 
tă iaţi pre dânşii» (Luca ig , sf). Cum că ale lui sunt aceste 
cuvinte, ascultă ce spune şi în altă parte: *De câte ori v 
am vrut să adun pre fii tă i, cum adună găina puii săi 
sub aripi, şi n aţi voit. Iată se lasă vouă casa voastră pu s
tie» (Ibid. 13, 34, 35), şi iarăşi: «.SV va lua defa voi îm- 
pârăţiea lui Dumfiezeu, şi se va da neamului care va face  
rodurile ei* ('Mat. 13, 34), şi iarăşi: * Cel ce va cădea peste 
Piatra aceasta se va sfărâma, iară, peste care va cădea 
î i  va spulbera» (Ibid. vers. 44) Dealmintrelea cel ce-i va 
judfeca pre dânşii, atunci cu atât mai mult li va cere 
răspuns aici pentru neomenia lor faţâ de dânsul. Aşa că 
expresiunea «până ce voiu pune pre vrăjmaşii tăi aşternut 
picioarelor tale» este pusă numai ca chestiune de cinste 
cătră/ Fiul.

«Au nu toţi sunt duhuri slujitoare, care se trimit spre 
slujbă pentru cei ce vor să moştenească mântuirea «Vers 

.14)? «Şi ce este de mirare, zice, dacă slujesc Fiului, când 
îi slujesc şi pentru mântuirea noastră» ? Priveşte cum ti 
ridică cugetele lor, arătând marea cinste ce ne arată Dum
nezeu, dacă a orânduit până şi pe îngeri pentru slujba 
noastră, ca şi cum ar zice cineva: «Spre’ aceasta îi în
trebuinţează, zice, aceasta este slujba îngerilor, de a sluji 
lui Dumnezeu spre mântuirea noastră». Aşa că de a face 
totul pentru mântuirea fraţilor este treaba îngerilor, sau 
mai bine zis chiar al lui Christos este lucrul acesta, căci 
el este care mântuieşte, pe când îngerii sunt slugile lui, 
iarâ noi de şî slugi, totuşi suntem împreună slujitor cu în
gerii. «De ce aţi rămas ca urniţi în faţa îngerilor ? zice ; 
sunt slugile Fiului lui Dumnezeu, şi de multe-ori sunt tri
mişi pentru noi şi slujesc pentru mântuirea noastră ast
fel sunt împreună slujitor, cu noi». înţelegeţi dară, că nu 
face o mare deosebire între creaturi, deşi este mare deo
sebire între îngeri şi oameni.. Cu toate acestea însă, îi 
pune alăturea cu noi, numai cât nu zice: «Pentru noi se 
ostenesc, pentru noi aleargă în toate părţile, nouă ni slu
jesc, cum s-ar zice. Această este slujba !or, de a fi tri
mişi pentru noi».

Atât Vechiul cât şi Noul Testament este plin de ase
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menea exemple. Căci când îngerii binevestesc păstori
lor când binevestesc Măriei, când binevestesc lui Iosif, 
când stau pe piatra mormântulului, când sunt trimişi 
de a spune ucenicilor ; „ Bărbaţi Galitiani, ce staţi 
uitândându-vă spre cerli (Fapt. 1,11)? Când slobozesc 
pe Petru din închisoare, când vorbesc cu Filipp, cum nu 
slujăsc nouă ? Gândeşte-te deci la cinstea ce ni se face, 
când Dumnezeu trimete pre îngeri ca să ne slujească, 
când lui Cornelie se arâta îngerul, când îngerul scoate 
din temniţă pre toţi apostolii, şi le zice : M ergând staţi 
fi grăiţi în templu norodului cuvintele vieţei aceştia1''' (Fapt. 
Apost.). Şi ce mai spun eu de altele? Chiar lui Pavel se 
arată îngerul. Nu-i vezi pre dânşii slujindu-ne nouă pentru 
Dumnezeu, şi chiar în cele mari ? De aceia zice Pavel : 
g lo a te  ale voastre sunt; sau vieaţa, sau moartea, sau lu
mea, sau cele de faţă , sau cele viitoare", A fost trimis şi 
Fiul însă nu ca slugă, ci ca Fiu şi unul-născut, şi ace
leaşi voind ca şi Tatăl. Sau mai bine zis, nici n’a fost 
trimis, căci nu a trecut din loc în loc, ci a luat trup,—  
pe când îngerii schimbă locurile, căci lăsând pe cele 
dintâi, în care erau, trec în altele în care nu au fost. Deci 
şi prin aceasta iarăşi, încurajându-i ii zice : ,,De ce vă 
temeţi, căci îngeri vă slujesc vouă. „Şi spunând de Fiul, 
şi de cele pentru iconomia venirei lui, şi de cele de la 
creaţiune, şi arătând egalitatea în cinste cu Tatăl, şi că 
stăpân este ca Domn şi stăpân, nu numai oamenii, ci şi 
puterile cele de sus, la urmă îi îndeamnă, pregâtindu-şi 
bine cuvântul, ca să fie cu băgare de seamă la cele auzite, 
şi zice :

„Pentru aceia sâ cade nouă mai mult să ascultăm cele 
ce s*au auzii'''' (Cap. 2, 1). Aici voind a spune că trebue 
a fi cu mai multă băgare de seamă la cele deacum de 
cât la lege, a trecut sub tăcere aceast'a, însă în împletirea 
vorbelor şi nu în sfatul ce Ii4 dă, nici în rugămintea ce 
li-o face, o arată, căci aşa era mai bine.1 ,,Ca de vreme 
ce s’a făcut adevărat cuvântul ce s'a grăit prin îngeri ţ i  
toată călcarea de poruncă şi neascultarea a luat dreaptă 
răsplătire, cum noi vom scăpa negrijindu-ne de atâta mân
tuire ? Care luând începere a se vesti de la Domnul (Sta 
xot> xopt&o) =  p / în Domnul) prin cei ce au auzit sau a~
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deverit intru noi“ (Vers 2 şi 3). De ce oare se cade nouă 
mai mult a asculta de cele auzite ? Nu şi acestea sunt a 
le lui Dumnezeu ca şi acelea ? Deci dacă trebuie a a- 
sculta mai mult de lege, poate că legea e mai mare. Dară 
apostolul nu a spus această făcând comparaţiune, să nu 
fie! — ci fiindcă din pricina multului timp trecut dânşii 
aveau mare ideie de Vechiul Testament, iară cele deacum 
erau dispreţuite ca inovaţii, apoi arată cu prisosinţă că 
trebuie a asculta mai mult de acestea, de cât de acelea. 
Cum ? Numai cât n-a zis parcă, că ale lui Dumnezeu sunt 
ş i acestea ca şi acelea, însă nu deopotrivă. Aceasta ni-o 
arată mai încolo; deocamdată o pregăteşte numai la su
prafaţă aşa zicând, pe când mai departe o spune mai fără 
înconjur, zicând: «Câ de ar fi. fo s t cel dintâi fâ râ  de
p r i h a n ă şî iarăşi: tia ră  ce se învecheşte şi îmbătrâneşte, 
aproape este de peire» (cap. 8 , 7, 13), şi multe altele de 
acest fel. Aceasta însă nu îndrăzneşte a o spune în exordul 
epistolei, până ce mai întâi nu va cuceri auditoriul cu 
vorbe mai multe şi mai dinainte pregătite. Pentru ce a- 
nume ni-ai spus că trebue mai mult a ii cu băgare de 
samă ? «Nu cândva să cădem» zice, adecă să nu ne pri- 
mejduim, sâ nu ne pierdem. Şi arată aici grozăvenia că- 
derei, că este cu greu celui căzut de a se scula iarăşi, 
întru cât aceasta s’a întâmplat din trândăvie şi nebăgare 
de samă. A luat vorba aceasta din Proverbele lui Solo- 
mon, unde se zice: «f iu le  să nu treci pe alăturea» (Cap. 
3 , 21 '), arătând aici şi uşurinţa alunecărei, şi grozăvenia 
pierderei, adecă, că nu fără primejdie ni este neascultarea 
noastră. Ne arată, deci prin toate cele mrăjite cât de 
mare va fi osânda. O lasă aceasta însă în gândirea au
ditorului, şi nu în concluzie, fiindcă aceasta va să zică 
de a face vorba nesilnicâ,de a nu da peste tot locul con- 
cluziunea, sau rezultatul ca de la dânsul, de a nu hotărî 
singur, ci a lăsa stăpân pe auditoriu, ca însuşi el să-şi 
dea părerea, ceia ce face auditoriul a fi cu mai multă 
bunăvoinţă. Lucrul acesta îl face şi în Vechiul Testament 
Prorocul Nathan, şi în Noul Testament în Evanghelia lui

*) V e r b u l  I la p a p fjâ Q fV X i d in  o r ig i n a l  î n s a m n ă  a  trece pe alăturea, a trage 
eva ca utt văl, a aluneca ş l  d e c i  a cădea, t n  a s t f e l  d e  Î n ţe le s  t r e b u e  a  s e  l u a  
e x t u l  n o s t r u  d in  e d i ţ i a  d e  B u z ă u  : „Fiule să nu treci p e  a l ă t u r e a " .
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Matheiu Christos, zicând : ,,ce va face lucrătorilor viei ace
leia11, (Mat 21, 40) ? — lăsându-i pe dânşii (auditorii) de 
a răspunde, căci aceasta este biruinţa cea mai mare.

După aceia zicănd: «Că de vreme ce s’a făcu t adevărat 
cuvântul ce s’a grăit prin îngeri» nu a mai adaos «cu 
atât mai mult cel grăit prin Christos» — a lăsat această, 
şi a spus ceia ce este mai mic, mai inferior — «Cum noi 
vom scăpa neîngrijindu-ne de atâta mântuire» ? Dară tu 
priveşte cum face comparaţiunea. «Câ de vreme ce s'a 
făcut adevărat, zice, cuvântul ce s’a grăit prin îngeri», 
acolo fprin  îngeri», iarâ aici «prin Domnul =  Sta. toO 
xopfoo», acolo cuvântul, iară aici mântuirea. Apoi ca nu 
cumva să zică cineva: «darâ ce ? Acele ce tu spui, Pa
vele, sunt oare ale lui Christos? iată că el preîntâmpină” 
lucrul, şi dovedeşte că faptul este adevărat, căci şi cele 
auzite din Vechiul Testament spun adevărul, şi cele ce 
sunt grăite acum de Dumnezeu prin Noul Testament nu 
sunt doară exprimate numai prin voce, ca pe timpul lui 
Moisi, ci prin fapte petrecute şî mărturisite.

Darâ ce înseamnă «Că de vreme ce s ’a făcu t adevărat 
cuvântul ce s’a grăit prin îngeri» ? Şi în epistola către 
Gaiateni tot cam aşa zice: orânduită fiind prin  îngeri,
cu mâna mijlocitorului» (Gal. 3, 19) şi iarăşi «cari aţi luat 
legea întru răndueli ale îngerilor-» (Fapt 7, 53), şi în fine 
pretutindeni se spune că prin îngeri s’a dat. Unii zic câ 
se face aluzie la Moisi, însâ nu au dreptate, fiindcă aici 
vorbeşte de mulţi îngeri, şi apoi sub numele de îngeri 
de aici el înţelege pre îngerii din ceriu. Aşa dară ce pu
tem spune ? Sau că spune aici numai de darea celor zece 
porunci, când Moisi vorbea şi Dumnezeu răspundea, sau 
câ spune despre toate cele din Vechiul Testament, grăite 
şi făcute ca de îngerii cari au luat parte la săvârşirea lor. 
Dară atunci cum de .spune în alt loc că «legea s’a dat 
prin M oisi» (loan 1 , 17), iarâ aici prin îngeri ? Că acolo 
spune, «că s’a pogorît Dumnezeu în noi» (Exod. 19, 20), 
iară aici *că de vreme ce s’a făcut adevărat cuvântul ce 
s’a g ră it prin îngeri». Ce va sâ zică adevărat ? Adecă s ’a 
împlinit întocmai, ca şi cum ar zice cineva câ la timpul 
potrivit toate s’au petrecut precum s'a fost grăit. Sau că 
^ceasta spune, sau că a stăpânit, şi ameninţările s’au
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adus la îndeplinire, sau că prin expresiunea «cuvântul* 
el înţelege poruncile date de Dumnezeu, şi împărtăşite 
prin îngeri. De altfel multe au poruncit Dumnezeu şi fără 
lege, prin îfrgerii trimişi de dânsul. Aşa de pildă la valea 
plângere1, pe timpul Judecătorilor, pe timpuî lui Samson. 
D e aceia n’a spus «Legea», ci «cuvântul*, Si ’mi vine a 
crede că aceasta mai cu seamă o învederează aici, adecă 
cele iconomisite prin îngeri. Deci ce vom spune ? Aceia 
că erau faţă atunci îngerii cărora se încredinţase neamul 
evreesc, şi dânşii trâmbiţau, şi celelalte, focul, norul şi 
celelalte.

«Şi toată călcarea de poroncă, zice, şi neascultarea a luat 
dreapta răsplătire». Nu doară că una a luat, iară alta na, 
ci «toată*. «Nimic n’a rămas, zice, nepedepsit, ci «a luat 
dreaptă r ă s p l ă t i r e în loc de pedeapsă, şi de ce a spus 
aşa ? Acesta este obiceiul lui Pavel, de a nu întrebuinţa 
vorbe multe, iară cuvintele cele care sună râu la auz de 
a le înlocui cu de cele ce sună mai bine, precum de 
pildă zice: «vorbind toată înţelegerea spre ascultarea lui 
Christos» (II. Cor. 10, 5). Deasemenea că tn alt loc pune 
cuvântul răsplată , îu loc de pedeapsă, iară pedeapsă o 
o numeşte plată. Tot aşa şi în alt Ioc unde zice: «De 
vreme ce cu dreptate este la Dumnezeu a răsplăti cu necaz 
celor ce vă necăjesc pre voi», adecă n ’a pierit dreptatea, 
ct a venit în ajutor Dumnezeu, şi a întors pedeapsa celor 
ce au păcătuit, deşi poate păcatele lor nu toate ar fi fost 
date la iveală, dacă n’ar fi călcat cele poroncite de Dum
nezeu.

« Cum noi vom scăpa negrijindu-ne de atâta mântuire» ? 
Prin aceasta arată că nu atât de mare a fost mântuirea 
prin lege. Bine a făcut adăogând expresiunea *de atâta» 
căci, zice, nu ne-a mântuit din râzboiu, acum, şi nici că 
ne-a dat pământul şi bunurile lui, ci pierderea diavolului, 
împărăţia cerurilor, vieaţa cea veşnică. Toate acestea, zic, 
le-a ţesut la un loc, aşa zicând, în fraza «negrijindu-ne 
de atâta mântuire». După aceia adaoge şi ceia ce este 
vrednic de crezut: «care luând începere a se vesti, de la 
Domnuly, adecă de la însuşi izvorul ’si-are începutul. «Nu 
omul a transportat-o, zice, pe pământ, nu vre-o putere 
iâcutâ, ci însuşi cel Unul-Născut. «Prin cei ce au auzit
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s-a adeverit întru noi». Ce însamnă «s-a adeverit» ? Adecă 
s-a petrecut aşa, astfeiiu că avem arvona, zice; nu s’a stins 
nu s ’a sfârşit, ci stăpâneşte şi rămâne. Puterea dumnezeească, 
deci, este aceea care lucrează. Dară oare ce va să zică: 
«prin cei ce au auzit» ? Adecă «cei ce au auzit de la în
suşi Domnul, aceia ne-au încredinţat. Mare lucru este, 
deci, şi vrednic de crezut, precum zice şi Luca la înce
putul Evangheliei % Precum au dat (predat) nouă cei ce 
dintru început au fost singitii văzători pi slujitori cuvân
tului». (Luca 1, 2). «Dară cum sa u  adeverit? Zici tu; 
dară dacă au plăsmuit cei ce au auzit ? Aceasta deci res- 
turnând-o din capul locului apostolul a adaos: «împreună 
mărturisind Dumnezeu» (Vers: 4), adecă că dacă ei ar fi 
plăzmuit, n-ar fi mărturisit împreună cu.dânşii Dumnezeu. 
Mărturisesc şi dânşii, însă mărturiseşte şi Dumnezeu. Şi 
cum mărturiseşte ? Nu cu cuvântul, nici cu glasul —  căci 
-şi aceasta ar fi fost adevărat — însă cum ? Cu semne şi 
cu minuni;  şi cu multe feluri de puteri>, a adaos, înve
derând prin aceasta îmbelşugarea darurilor, ceia ce nu 
s-au petrecut cu cei din legea veche, nici atâtea semne, 
şi atât de variate; adecă nu cum s-ar brodi am crezut 
noi, ci prin semne şi .minuni, aşa că «noi nu credem 
acelora, ci însuşi lui Dumnezeu».

«Şi cu împărţirele Duhului sfânt, după a lui voie*. 
«Darâ c e ? 1 zici tu. Semne fac şi fermecătorii şi Iudeii 
ziceau că el (Christob) scoate demonii cu Vielze'vuU. Insă 
nu fac astfel de semne, de aceia a zis: «cu semne de 
multe feluri». Acelea nu erau putere, ci neputinţă, fan- 
tazie şi lucruri seci, drept care a şi zis: *şi cu împărţirile 
Duhului sfânt, după a lui voie».

Aici mi se pare că lasă a se înţelege şi alt-cevâ. Era 
natural ca să nu fie acolo mulţi având aceste daruri şi 
lipseau poate acestea, din cauza trândăviei lor. Deci, ca 
şi cu această ocaziune să-i mângâie şi să nu-i lase de a 
câdeâ, a lăsat totul la voia lui Dumnezeu. «EI ştie ce 
este de folos fiecăruia, zice şi astfel împarte charul», 
ceeace de astfel face şi în epistola către Corintheni,,izi
când: <A pus Dumnezeu pre unul fiecare dintre noii.pre
cum a voit*, şi iarăşi: «şi fiecăruia i se dă arătarea, du
hului spre folos... împărţind fiecăruia precum voieşte*.
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(I. .Cor. 1 2 , 18.. .V. 11). Arată adică că darul este dat 
după voinţa Tatălui. De multe ori din cauza vieţei ne
curate sau şi trândave, mulţi n’au luat daruri. Ba câte
odată chiar şi având o vieaţă bună şi curată şi totuşi 
n ’au luat. De ce oare? Ca nu cumva să-şi iasă din dru
mul împărătesc, ca să nu se trufiască, ca nu cumvâ să 
se Iacă mai molatici, ca nu cumvâ să se îngâmfe mai 
mult. Că dacă chiar şi fără daruri şi totuşi conştiinţa 
vieţei curate este deajuns de a îngâmfa pe cineva, apoi 
cu atât mai mult când se adaoge şi charul. Aşa că charul 
se  dă celor umiliţi şi celor sinceri şi mai ales celor sin
ceri, după cum zice: $cu bucurie şi cu frosliea inimei*. 
(Fapt, 2, 46). Dealtmintrelea chiar şi prin aceasta i-a 
aţâţat mai mult şi dacă poate erau molatici, îi îndrumă 
spre umilinţă. Căci omul umilit şi care nu-şi închipuie 
lucruri mari de dânsul, devine mai harnic când primeşte 
darurile, ca câştigate cu merit, deşi nu se judecă singur 
pre sine ca vrednic, pe când cel-ce le-a câşiigat fără 
merit, consideră faptul acesta ca o datorie şi se îngâmfă. 
Astfel că Dumnezeu iconomiseşte lucrul acesta în inte
resul omului chiar, ceeace poate vedeâ .cineva şi. in b i
serică petrecându-se. Unul de pildă are dar în vorbă po
trivit la învăţătură, pe când un altul nici nu poate de
schide gura.

Nimeni, deci, să nu se mâhnească pentru aceasta, căci 
«fiecăruia se dă arătarea duhuiui spre folos». Că dacă 
stăpânul casei ştie ce trebuie a încredinţa fiecăruia, apoi 
cu atât mai mult Dumnezeu, care ştie cugetul omului, 
care ştie totul chiar mai înainte de a fi făcute de om. 
Un singur lucru este vrednic de mâhnire: de a păcătui, 
iară alt-cevâ nimic. Să nu’mi spui: «De ce nu am bani, 
sau dacă a-şi aveâ, a-şi dă săracilor».

Nu ştii câ dacă ai avea, ai fi mai sgârcit incă de cât 
acum ? Acum zici tu aşa, dară dacă ai avea avere, ai fi 
altul. Căci şi când suntem sătui, credem că putem posti, 
însă după trecere de timp, ne vin alte idei. Şi iarăşi, când 
suntem străini de beţie, ne închipuim că putem stăpâni 
patima, pe când dacă suntem deja stăpâniţi de ea, nici 
prin -minte nu ne trece că ne putem stăpâni. Să nu zici: 
-«De ce n-aşi fi avut darul'de a fi învăţătoriu, că dacă
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aşi fi avut acest dar, pe mulţi i-aşi fi învăţat», căci nu 
ştii, că dacă poate îl aveai, ar fi fost spre osânda, ta; că 
poate ascundea-i taSentaul, sau că poate îi întrebuinţai 
spre intrigă, spre invidie. Acum însă tu ai scăpat de toate 
acestea, şi dacă nu eai măsura dreaptă nu vei fi tras la 
respundere, pe când atunci ai fi răspunzătoriu de mii de ori.

Dealtmintrelea nici chiar acum nu eşti străin de char. 
Afatâ-mi în cele mici ce feliu eşti, dacă îl ai cu adevărat, 
dupre cum zice: *că dacă întru cel mic n-aţi fost credin
cioşi, cine va încredinţa pre cel mare» (Luca 16, 1 0 — 12)? 
Arată'mi precum a arătat văduva din evanghelie, care de 
şi avea numai doi dinari, totuşi i-a aruncat în corvanâ. 
Cei bani? Arată’mi că dispreţueşti pe • cele puţine, ca 
să te cred că vei dispreţul şi pe cele multe căci dacă 
nu despreţuieşti cele puţine, cu atât mai mnlt nu vei dis
preţul pe cele multe. Arată-mi apoi că în cuvânt faci între
buinţare precum se cade de sfâtuire şi îndemnare. Nu ai 
poate talentul de vorbă frumoasă? Nu ai în cap o îmbel- 
şugare de cugetări? Cu toate acestea ştii cele obşteşti. 
Ai copii, ai vecini, ai prieteni, ai frate, ai neamuri, şi 
dacă nu poţi să ţii în biserică cuvânt lung, poţi totuşi 
ca pe aceştia să-i sfătueşti. Aici nu este nevoie de rito- 
rică, şi nici de vorbă lungă, şi deci arată cu această ocazie 
că dacă ai avea talantul vorbirei, nu ai neglija. Că dacă 
în cele mici nu te încerci, cum te-aşi putea crede în cele 
mari? Cum că aceasta o poate fie-cine, ascultă pe Pavel 
cum a dat voie şi celor laici, zicând: «Pentru aceia mân- 
găiaţi-vă zidi ţi-vă unul pre altul, precum f i  faceţi> şi
<s,mângâiaţi-vă unii pre alţii prin cuvintele acestea» (L 
Thes. 5, 11. 4, 18). Ştie Dumnezeu cum să împartă fie
căruia. Nu cumva poate că tu eşti mai bun decât Moisi ? 
Ascultă-1 pre dânsul cum se descurajază.

^Au doară voiu putea eu purtă pre poporul acesta? 
pentru ce-mi zici mie: iai pre ii in braţele tale, precum ia 
doica pre cel sugâtoriu». (Numere 1 1 , 1 2 )? Ce a făcut 
deci Dumnezeu? A scos din Duhul său, şi a arătat şi 
altora, că nici atunci când Moisi îi purtă pre dânşii, da* 
rul nu eră al său, ci al Duhului. Dacă ai avea charul, de 
multe-ori te-ai îngâmfă, şi de multe-ori te-ai abate din 
calea cea dreaptă, căci nu te ştii tu pre sine-ţi atât de
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bine, precum te ştie Dumnezeu. Să nu zicem: «De ce 
aceasta, şi pentru ce» ? Când Dumnezeu iconomiseşte lu
crurile, să nu-i cerem socoteală, fiindcă aceasta este cea 
mai de pe urmă neevsevie şi nebunie. Robi suntem, şi 
Încă robi cari stăm departe mult de Stăpânul, neştiind 
nici chiar cele de Ja picioarele noastre.

Deci, să nu cernem voinţa lui Dumnezeu, ci pre cât 
ni-a dat, să păstrăm pe cât timp trăim, chiar mic. de ar 
fi, sau nebăgat în samă, şi vom reuşi în totul; şi mai 
bine zis, nici mic nu se poate numi ceea ce este din 
darurile lui Dumnezeu. Eşti scârbit că nu ai darul învă- 
ţăturei ? Spune-mi însă, care ţi se pare mai mare : 
darul învăţăturei sau al tămăduirei boalelor ? De sigur că 
acesta. Dară ce ? Nu ţi se pare că a dâ vedere orbilor 
este cu mult ,mai mare decât a vindecă boalele ? Nu ţi-se 
pare că a învia morţii este un dar mai mare? Dară ce ? 
A învia morţii numai cu umbra şi cu sudariile {aooSâpicv 
= basma de şters sudoarea) nu ţi se pare a fi mai mare 
decât a~i învia cu cuvântul? Deci, ce voieşti ? Voieşti să 
înviezi morţii cu umbra şi cu sudorile, sau ca să ai da
rul învăţăturei ? De sigur că darul acela de a învia morţii 
numai cu umbra şi cu sudariile.

') Dară dacă ţi-aşi arătâ că cu mult mai mare decât 
aceasta este alt dar, care-ţi este cu putinţă de a-1 luă, 
dacă nu-I ai, şi de care cu dreptate ai fost lip sit; — ce 
vei spune? Şi apoi acest dar nu numai unuia sau la doi 
este îngăduit de a-1 primi, ci tuturor. Ştiu că aţi rămas 
ca prostiţi şi în uimire, auzind că vă este cu putinţă de 
a avea un mai mare dar decât a învieâ morţii, şi a dâ 
vedere orbilor, şi a face cele de pe timpul apostolilor, —  
ba încă poate că vi se pare de necrezut. Deci, care este 
acel dar ? Dragostea. Dară credeţi-mă că nu este aceasta 
vorba mea, ci a lui Christos, spusă prin Pavel. Ce spune 
el ? «să râvniţi, zice, darurile cele mai bune, şi încă mai 
înalta cale vă arăt vouă* (I. Cor. 12, 31). Şi ce va să 
zică *şi încă mai înalta cale-p ? Ceia ce el spune aici, 
aceasta însamnă. Corinthenii aceştia cugetau lucruri mari 
de dânşii şi de darurile de pe atunci, şi cei ce aveau

>) Partea morală, A  p ă c ă tu i  e s t e  v r e d n ic  n u m a i  d e  j a l e ;  ş i d e s p r e  d r a g o s t e  
( V e ro n ) .
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darul limbelor de pildâ, cel mai de pe urmă dar, set 
îngâmfau mai mult decât toţi ceilalţi. Deci le zice apo
stolul: «Voiţi numai decât a aveâ toate darurile? Iată eu 
vă arăt vouă calea darurilor, nu întrecând doară cum 
s’ar Întâmpla, ci încă *mai înaltă», adică prin exageraţie».

Apoi zice: «De aşi grăi în limbi omeneşti şi îngereşti, 
iară dragoste nu amy făcutum-mam aramă sunătoare*
— adecă nimic nu sunt — şi de aşi avea toată credinţa în 
cât să mut şi munţii^ iară dragoste nu am, nimic nu sunt» 
(L Cov. 13, 1— 8). Ai văzut dar? Aşa dară râvneşte acest 
dar. Acesta e mai mare de cât a înviea morţii, acesta 
este cu mult mai bun de cât toate celelalte. Şi cum că 
este aşa, ascultă ce spune Christos vorbind cu ucenicii : 
«Intru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenici ai mei, 
de veţi avea dragoste între voi» (Ioan 13, 35). Apoi ară
tând în ce anume, n-a spus de minuni, ci «de veţi avea 
dragoste între voi». Şi iarăşi atunci când se roagă Tată
lui, zice: «Intru aceasta vor cunoaşte că tu m-ai ■ tiitnis» 
(Ibid. 17,21). Dară şi cătră ucenici zicea: «Poruncă nouă 
dau vouă, ca să vă iubiţi unul pre a ltu l* (Ibid. 13, 34). 
Deci acest dar — dragostea — este cu mult mai însemnat 
şi mai strălucit de cât acela de a înviea morţii şi cu drept 
cuvânt, căci a învia morţii este darul lui Dumnezeu nu
mai, în timp ce a avea dragoste este şi al nostru, adecă 
depinde şi de sârguinţa noastră.

Aceasta este caracteristica creştinului; aceasta arată pe 
ucenicul lui Cristos, cel răstignit, cel ce n-a avut nimic 
de comun pe pământ, şi lipsind aceasta, nici muceniea nu 
poate folosi pe cineva. Şi ca sâ cunoşti, priveşte lucrul 
acesta lămurit în persoana lui Pavel Fericitul Pavel a luat 
două din virtuţile, sau darurile principale, sau mai bine 
zis, trei: cele ce sunt în semne, cele în cunoştinţă, cele 
în vieaţă, şi totuşi nimic nu sunt acestea fără de dragoste 
zice el. «Şi cum poate fi aşa zice, iată că eu vă spun:

că de aşi împărţi toată avuţie a mea, iară dragoste nu 
am, nimic nu suni* (Ibid. 13, 3). Se poate ca să-şi îm
partă cineva averile, şi totuşi să nu fie iubitor, adecă să 
nu aibă dragoste. Dară despre aceasta. ni se spun în
deajuns Ia locul unde vorbeşte despre dragoste, şi deci 
trimitem acolo pre cel ce doreşte a cunoaşte, deocam



dată, precum am fost spusr să râvnim darul acesta, să 
ne iubim unii pre alţii, şi atunci nu vom avea trebuinţă 
de nimic spre a săvârşi virtutea, ci toate ni vor fi uşoare 
şi fără sudori şi toate le vom reuşi cu cea mai mare grabă.

,,Dară iată, zici tu, că şi astăzi ne iubim unii pre alţii, 
căci «nul are de pildă doi prieteni sau trei, celălalt are 
patru, etc.“ De cât, aceasta nu este, sau nu vine de la a 
iubi pre Dumnezeu, ci de la a fi iubit de unii sau alţii. 
Iubirea aceea care stă în a iubi pentru Dumnezeu, nu are 
acest princip de dragoste câtră unuia numai, ci cătră toţi 
ca câtră fraţi. Unul ca acesta se va găsi cu milă şi îndu
ioşare, cătră uniia ca de aceiaşi credieţă, către alfii ca 
către fraţi de sânge, cătră alţii fie dânşii eretici sau Elini, 
sau Judei, ca cătră nişte fraţi dupre natură, fiind insă răi 
şi netrebnici; pentru toţi însă ei lăcrămează şi sufere. In 
aceasta vom fi deopotrivă cu Dumnezeu, dacă pre toţi îi 
iubim, până şi pe duşmani, iară nu dacă facem minuni sau 
semne. Pentru că şi pe Dumnezeu îl admirăm de sigur şi 
când face minuni, însă cu atât mai mult încă, când îşi 
arată filantropia, când este iertători şî fără răzbunare. 
Deci, dacă aceasta este vrednic de multă admirare fiind 
vorba de Dumnezeu, apoi cu atât mai mult fiind vorba 
de oameni; căci e mai presus de orice îndoială că aceasta 
ne face a fi admiraţi.

Deci, iubiţilor, aceasta să râvnim, şi atunci cu nimic 
nu vom fi mai pre jos de Pavel sau Petru cari au înviat 
morţii, chiar dacă n’am putea alunga poate nici frigurile; 
iară iâră de dragoste chiar de am face semne şi minuni 
mai mari decât ale apostolilor, chiar dacă ne-am arunca 
pre noi înşi-ne în mii de primejdii pentru credinţă, nici 
un folos nu vom aveâ. Şi acestea nu le spun eu, ci în
suşi el, crescătorul dragostei aşa zicând (6 r/j? ayd7r/j? 
xpocpiţjio?), a poruncit aşa, pe dânsul deci să-l ascultăm. 
Că numai aşâ vom putea să ne învrednicim bunurilor fă
găduite. Cărora fie ca cu "toţii să ne învrednicim prin 
charul şi filantropia Domnului nostru Iisus Christos, căruia 
împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, se cade slava, stăpâ
nirea şi cinstea acum şi pururea şi în vecii vecilor/Amin.

— 84 —
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O M IL IA  I V

„ Că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea cea viitoare 
pentru care grăim. Ş i a mărturisii cândva oarecine, zicând; 
„ce este omul că-l pomeneşti pre el, sau fiul omului câ-l cer
cetezi pre el ? Micşuraiul-ai pre el cu puţin oarece decât în- 
gerii“ (Cap. 2 , 5).

[ Aşi voi să ştiu lămurit dacă uniia ascultă cu cuvenită 
luare aminte cele grăite de mine, sau că poate aruncăm 
seminţele lângă cale, căci numai aşa aşi putea face în
văţătura mai cu bună voinţă. Vom grăi, însă, chiar şi de 
n’ar asculta nimeni, pentru trica ce ni stă înainte de ne- 
îndeplinirea poroncii Mântuitorului. «Mărturiseşte, zice, 
poporului acestuia, şi chiar de nu te-ar asculta, tu vei fi 
fără răspundere». Dară dacă aşi fi încredinţat despre 
osârdia voastră, nu numai de frică aşi grăi, ci aşi face-o 
aceasta chiar cu plăcere. Acum însă chiar dacă nimeni n’ar 
auzi, chiar dacă faptul acesta mi-ar fi fără primejdie înde- 
plinindu-î, — cât mă priveşte pe mine, —  totuşi osteneala o 
fac nu cu plăcere. Căci la urmă ce folos aşi avea, că dacă nu 
mă învino văţesc eu însu-mi, totuşi nimeni nu se foloseşte ? 
Iară dacă uniia vor fi cu băgare de samă, nu atâta folos am 
putea avea noi prin aceia că n’am fi pedepsiţi, pre cât 
am avea dela progresul vostru. Şi cum aşi putea şti 
aceasta ? Observând pe câţiva din voi, cari nu prea iau 
sama la cele grăite, i-aşi întreba în particular, cu vreo 
ocazie, şi chiar dacă i-aşi găsi stăpâni pe cele grăite -— 
nu zic pe toate, căci aceasta nu vă este tocmai uşor, ci 
pe puţine din cele multe — este învederat că pentrii ce
lelalte nici nu m’aşi mai îndoi la urmă. Trebuia desigur 
de a nu vă spune aceasta,, dinainte, ca să vă prind ne
pregătiţi — ceia ce este plăcut lucru, deşi am putea ast- 
iel a reuşi, —- sau mai bine zis, şi aşa pot a vă prinde 
nepregătiţi. Cum că vă voiu ispiti odată întrebându-vâ 
am spus mai dinainte, dară când va fi aceasta nu v’am 
spus de loc. Poate că astăzi, poate că mâine, poate că 
după douăzeci sau treizeci de zile, poate că după mai 
puţine, poate că după mai multe.

Tot aşa şi Dumnezeu a lăsat nesigură ziua cea de pe
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urmă a sfârşitului nostru, căci nu ne-a lăsat putinţa de a 
şti dacă va fi astăzi, sau mâine, sau după un an întreg, 
sau după mai mulţi ani, ca astfel fiind stăpâniţi veşnic 
de aşteptarea acelui fapt nesigur, să ne găsircj veşnic în 
fapta bună. Şi sâ nu zică cineva «apoi cu patru săptă
mâni sau şi cinci mai ’nainte am auzit cele spuse, dară nu 
le pot ţinea minte» —■ căci eu voesc ca cel ce mă ascultă 
să fie astfel, încât ca să nu uite niciodată, şi să nu aibă 
mintea uitucă, sau să scape din memorie cele grăite. 
Voesc ca să le ţineţi minte, nu ca să mi Ic spuneţi mie, 
ci ca vqÎ îrşi-vă să vă folosiţi, şi tocmai acesta ’mi este 
scopul. Dară câte erau de nevoie de a vă spune spre 
siguranţa voastră, vi s’a spus, acum trebue de a continua 
subiectul nostru.

Deci despre ce este vorba de a vă grăi astăzi ? „Ca 
nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea cea viitoare, zice, 
pentru care g r ă i m Oare nu vorbeşte aici despre o altă 
lume ? Nicidecum, ci despre aceasta. De aceia, dcci, a 
adaos & pentru care grăim #, ca să nu lase mintea de a 
rătăci, căutând o altă lume. Dară atunci de ce o nu
meşte viitoare? Cum şi aiurea zice : «care era chip (tip) 
a l celui viitoriu», spunând de Adam şi de Christos (în 
epistola cătră Romani), numind viitoriu pe Christos cel 
dupre trup în comparaţiune cu timpurile Iui Adam (căci 
a fost viitoriu), tot aşa şi acum, fiindcă a fost zis: &când- 
duce pre ce l întâi născut in lume»s ca să nu-ţi închipui că 
el grăieşte de o altă lume, apoi din multe locuri o ade
vereşte aceasta, ba chiar şi- dela aceia că se numeşte 
viitoare, căci viitoriuî era al lumei, pe când Fiul iui Dum
nezeu este veşnic. Deci ceia ce era In viitoriu n'a supus 
îngerilor, ci lui Christos. «Cum că sunt spuse aâestea 
cătră Fiul, zice, este învederat, şi n’ar putea cineva spune, 
că a grăit cătră îngeri». Apoi mai aduce şi o altă mărturie, 
şi zice t

<Şi a mărturisit cândva oarecine zicând». Şi de ce oare 
n ’a spus aici numele Prorocului, ci l-a ascuns ? Dară 
aceasta o face şi când spune de celelalte mărturii, pre
cum când zice: %Când duce pre cel întâi născut în lume, 
zice: şi sa se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu», şi 
iârăşi «(fa voiu fi lui Tată, şi el va fi mie Fiu. Şi cătră
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îngeri zice: cela ce face pre îngerii săi duhuri, şi pre 
slugile sale pară de foc, Iară călră F iul, întru înccput hi 
Doamne pământul ai întemeiat-». Tot aşa face şi aici, grăind : 
«iŞi a mărturisit cândva oarecine, zicând». Faptul acesta, 
de a ascunde şi a nu da pe faţă. pe cel ce a grăit 
acea mărturie, ci a o introduce ca în totul cunoscută şi 
învederată, este al unuia care îi arată pre dânşii ca foarte 
cunoscători ai sfintelor scripturi.

« Ce este omul că-l pomeneşti pre el, sau fiul omului că-l 
cercetezi pre el ? Micşiiratu-l-ai pre dânsul cu puţin oarece 
decât îngerii, cu slavă şi iu cinste l-ai încununat pe el, 
şi l  ai pus preste lucrurile mânilor tale, toate le-ai supus 
sub picioarele lu b  (Vers. 5 —7). Acestea deşt pot fi spuse 
pentru omenirea în genere, totuşi principalminte se po
trivesc lui Christos dupre trup, căci expresiunea; <ttoate 
le-ai supus sub picioarele lui» se cuvine mai mult lui, 
decât nouă. Fiul lui Dum nezeu ne-a cercetat, nefiind 
noi nimic, şi luând trupul nostru şi unindu-1 sie şi, s’a 
făcut superior tuturor. «Si dacă i-a supus lu i toate, 
zice, nimic n’a lăsat lui nesupus; ci acum încă nţi ve
dem supuse lui toate*. Ceiace el spune, aceasta însamnă: 
fiindcă a fost spus «până ce voiu pune pre vrăjmaşii 
tei aşternut picioarele tale», era natural ca ei să se 
neliniştească pentru care după a c e a s ta  Introducând 
puţine, a adaos ta urmă această mărturie, care adeve
reşte pe ceealaîtă. Ca nu cumva să zică ei: «cum a pus 
pe vrăjmaşii săi sub picioarele sale, atâtea pătimind noi» ?
— căci aceasta a lăsat a se înţelege îndeajuns şi în versul 
de dinainte, de oarece expresiunea <tpână ce» nu înve
derează faptul petrecut imediat, ci care se va petrece în 
timp,— tot aceasta o învederează şi aici. «Să nu-ţi închi
pui, zice, că dacă până acum nu vedem încă supuse lui 
toate, apoi nici nu se vor supune. Cum câ trebue a i se 
supune, este învederat, fiindcă şi prorocia pentru aceia 
s’a zis. «Şi dacă i-a supus lui toate, zice, nimic n’a lăsat 
lui nesupus»i Cum deci nu i s’a supus lui toate ? Că i se 
vor supune-în viitor. «Dacă <ieci toate trebue a i se su
pune, şi încă nu le vedem pe toate supuse lui, nu te 
nelinişti, zice, nici nu te tulbura pentru aceasta. Dacă ar 
fi venit siârşitul, şi toate i s’ar fi supus lui, iară tu ai fi
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pătimit ceiace pătimeşti acum, desigur că cu dreptate ai 
fi întristat, dară acum noi nu vedem încă toate supuse 
lui, încă n’a stăpânit împăratul nostru precum trebue. 
Pentru ce deci te tulburi, pătimind râu ? încă nu s’a îm
prăştiat pretutindeni propoveduirea evanghelici, încă n’a 
sosit timpu! cel de pe urmă spre a se supune lui toate».

Apoi iarăşi o altă mângâiere, căci celce va aveâ su
puse lui toate, el însuşi a murit şi a pătimit multe. «Iară 
mai micşorat cu puţin-varece decât îngerii vedem pre lisus, 
pentru patim a morţii* — apoi iarăşi pune înainte pre cele 
bune — «cu slavă şi cu cinste încununat» (Vers. 9). Ai 
văzut cum toate le-a potrivit, sau le-a combinat în per
soana lui lisus Chrîstos? Căci şi expresiunea «cu puţin 
oarece» mai mult lui se potriveşte, ca celce a stat trei 
zile singur în Iad ]), iară nici decât nouă celor stricaţi In 
multe. Deasemenea şi expresiunea cinste şi cu slavă 
încununat» mai muît se potriveşte lui, decât nouă. Şi 
iarăşi le aminteşte lor şL de cruce, încercându-se de a 
reuşi în două lucruri deodată: pe deoparte spre a arătă
îngrijirea lui de noi, iară pe dralta spre a ne convinge
ca să suferim cu bărbăţie toate, având în vedere pe 
Dascălul nostru. «Că dacă cel închinat de îngeri, zice,
a primit pentru tine de a aveâ, sau de a fl cu ceva mai
puţin oarece decât îngerii, apoi cu atât mai mult tu, care 
eşti cu mult mai mic decât îngerii, trebuie a răbdâ totul 
pentru dânsul». După aceia arată că crucea este slavă 
şi cinste, după cum chiar şi el o numeşte aşa, zicând: 
«.a venit ceasul ca să se proslăvească fiul omului» (loan 
1 1 , 4). Deci, dacă el numeşte cele ale robilor slavă, cu 
atât mai mult tu trebuie a numi slavă cele ale Stăpânului.

Ai văzut cât de mare este rodul crucei ? Să nu te în
spăimânţi dară de dânsa, că dacă ţi se pare cevâ poso
morit, totuşi naşte mii de bunuri. Din toate acestea arată 
cât folos poate aveâ cineva din ispite. Apoi adaoge: 
«ca cu charul lui Dumnezeu pentru toţi să guste moarte».

!) O i n t i i i  A v / v . - 'v j  p r in c ip  î l  m e n t e  î n s e a m n ă  iad s ;u i loc inhnecos, i a r ă  
Î î î  a l  d o i l e a  r â n d  î n s e a m n ă  Ititfiea cta dc snb Ki '. moriilor, 'moarte,
ş i  c h i a r  mormânt. F i i n d  v o r b a  în s ă  t je  U su s  C h r i s to s ,  s f, C h r i s o s to m  î n t r e 
b u i n ţ â n d  n u  c u v â n t u l  o b i ş n u i t  |AVTj|j.<x[j.v-/( [j.r/.TCiC c j c u v a n h  1 A S ffi-O’i d e o a r e c e  
C h r i s t o s  î n  a c e l e  t r e i  z i l e  a  s c o s  p r e  m o r ţ i i  c e i  d in  ia d
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«Ca nu charul lui Dumnezeu», zice  ̂ iară el pentru charul 
lui Dumnezeu cel pentru noi au pătimit acestea, după 
cum şi aiurea zice: «Că celce n au cruţat pre fiul său>
cî pentru noi toţi l’au dat». (Rom. 8 , 32). De ce? Nu 
că doară ni datora nouă, ci a făcut aceasta din char. 
Şi tot în epistola către Romani zice: «O  cu mult mai 
vârtos charul lui Dumnezeu şi darul prin charul a unui 
om lisus Christos întru mulţi s'au înmulţii. (Ibid 5, 15).

«Ca cu charul lui Dumnezeu, pentru toţi să guste 
moarte». nu numai pentru cei credincioşi, ci şi pentru lu
mea întreagă, căci el pentru toţi a murit. Şi ce este dacă 
nu toţi au crezut? El şi- a împlinit ceia ce eră al său. 
Principalmente apostolul a zis: *să guste moarte» iară nu 
«să moară», aşâ că precum a gustat moartea cu adevă
rat, tot aşâ în ea fiind pe un timp scurt, de ’ndată a 
învieat. Prin expresiunea <apentru patima morţii» el a în
semnat moartea cea adevărată, iară prin ce6 alaltă : «mai 
bun făcându-se decât îngerii» (Cap. 1 , 4) a învederat în
vierea. Câ precum doftorul neavând nevoie de a gustă 
din mâncările cele pregătite pentru bolnav, şi totuşi pen- 
tru grija ce o are de acela el însuşi gustă mai întâi, ca 
să convingă pe bolnav de a se încuraja să guste din 
mâncare, tot aşâ şi Christos a fâcut cu omul. Fiindcă 
toţi oamenii se temeau de moarte, el de şi nu aveâ 
nevoie, totuşi a gustat moartea ca sâ-i convingă şi pre 
dânşii de a fi cu îndrăzneală faţă de ea. «Că vine, 
zice, stăpânitorul lumei aceştiea, şi întru mine nu are ni
mic» (Ioan 14, 30). Tot aşâ şi prin expresiunea «cu cha- 
rul» şi «pentru toţi să, guste moarte» tot aceia a invederat.

«Pentru că se cădea aceluia pentru care suni toate, şi 
prin care sunt toaţe, care prea mulţi fii la mărire a adus, 
pre începătoriul mântuirei lor prin patimi a-l face, desă
vârşii^ (vers. 10). Aici vorbeşte de Tatăl. Ai văzut cum 
iarăşi expresiunea «prin care» Iui se potriveşte ? Nu ar 
fi fâcut aşâ, dacă ar fi fosJ vorba de inferioritate şi dacă 
n’ar fi convenit sau n’ar fi aparţinut Fiului. Ceiace el 
spune, aceasta însamnă: «Dupre vrednicie, zice, şi potri
vit filantropiei sale a fâcut ca cel întâi-n&scut să se arate 
mai strălucit decât toţi, şi ca pe un luptătoriu voinic co
vârşind pe ceilalţi, l’a dat de pildă altora». «Pre începă-
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tortul mântuirei noastre» zice, adecă pre pricinuitorul 
mântuirei noastre. Ai văzut câtă deosebire este între el 
şi noi ? Şi el este Fiuj dară şi noi fii, însă el mântuieşte, 
şi, noi ne mântuim. Ai văzut cum ne şi uneşte împreună, 
însă ne şi despărţeşte în acelaşi timp ? o. Pre mulţi fii, 
zice, la mărire a adus*t însă iarăşi i-a despărţit zicând: 
«priti patimi a l  face desăvârşit*. Aşâ dară patimile sunt 
desăvârşire şi pricina mântuirei. Ai văzut că a pătimi 
rău nu este a celor părăsiţi ?

Deci, dacă Dumnezeu în aceasta mai întâi a cinstit pre 
Fiul, ca prin patimă să-l înalţe, de sigur că luând trup 
şi pătimind ceiace a pătimit, este cu mult mai mare şi 
mai însemnat decât a tace lumea şi- a o crţâ din ceia 
ce nu eră. Si aceasta este tot din filantropia lui, însă 
aceasta este cu mult mai mare. Tot aceasta învederând-o 
şi aiurea zice: «Ca să arăte în veacurile cele viitoare
bogăţia cea mare a darului său,.,., şi împreună cu dânsul 

' ne- a. sculat şi ne a pus a şedea întru cele cereşti, întru 
Christos lisus» (Efes. 2, 7, 6 ).

< Pentru că se cădea aceluia pentru care sunt toate, şi 
prin  care sunt toate, care pre mulţi f i i  la mărire a adus, 
pre începătoriut mântuirei lor prin patimi a-l face desă
vârşit» «se cădea aceluia, zice, care erâ ca îngrijitoriu, 
şi care totul adusese întru fiinţă din ceia ce nu erâ, ca 
să deâ pre Fiul său pentru mântuirea celorlalţi, pre cel 
unul pentru cei mulţi». însă n’a zis aşâ, ci *prin patim i 
a-l face desăvârşit», arătând prin aceasta, că cel ce pă
timeşte pentru altul, nu numai pre acela îl foloseşte, 
dară chiar şi el devine mai strălucit şi mai desăvârşit. 
Acestea sunt spuse câtră credincioşi, încurajându-i, căci şi 
Christos atunci s’a slăvit, când a pătimit. Când zice că 
«s’a slăvit» să nu-ţi închipui că a câştigat un adaos de 
slavă, fiindcă slava o aveâ de ia natura sa pururea, ne- 
luând nimic mai mult. /

*Că cel ce sfinţeşte, zice, şi cei ce se sfinţesc, dintrunul 
sunt toţi, pentru care pricină, nu se ruşinează a-i nu?ni 
pre dânşii f r a ţ i» (Vers. 11). Iată iarăşi cum îi uneşte la 
un loc cinstindu-i şi încurajându-i, si fâcându-i fraţi ai 
lui Christos, prin “aceia că dintr’unu! sunt toţi. Apoi ia
răşi asigurându-se şi arătând că el spune aici cu privire
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la timp, a adaos «cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc». 
Ai văzut câtă deosebire este între dânşii? Ei ne sfinţeşte 
şi noi suntem sfinţiţi. Dară şi mai sus el a arătat pre în- 
ccpătoriul mântuirei noastre, « Că se cădea aceluia pentru care 
şi prin care sunt toate.... Pentru care pricină nu se ruşi
nează a-i numi fre  dânşii fraţi* . Ai văzut cum şi aici 
arată superioritatea ? Căci prin expresiunea *mi se ruşi
nează a-i numi pre dânşii f r a ţi» arată, nu urmarea unui 
lucru natural, ci ca ceva petrecut în urma marei lui filan
tropii. care a fâcut ca .să nu se ruşineze de nimic, până 
şi de cea mai de pe urmă umilinţă. Că dacă şi suntem 
din unul şi. acelaşi, totuşi el sfinţeşte şi noi ne sfinţim. 
Mare este deosebirea, căci el este din Tatăl născut, Fiu 
adevărat) adecă din esenţa, din fiinţa şa, pe când noi 
suntem creatură, adecă făcuţi din ceia ce nu eram. Aşâ 
că mare este deosebirea. De aceia şi zice: *Nu se ruşi
nează a i numi pre dânşii fraţi, zicând : spune voiu nu
mele tău fraţilor mei». Căci îmbrăcând trupul omenesc^ , 
a îmbrăcat în acelaş timp şi frăţietatea, aşâ că s ’au unit 
la un loc cu trupul şi frăţia. Aceasta cu multă dreptate! 
o aducevde faţă, dară expresiunea: *eu voiu fi nădăfdu- 
indu-mă întru dânsul» (Vers. 13) ce va să zică? «încă 
şi expresiunea de după aceasta: iată eu şi pruncii pre  
carii mi i-a dat Dumnezeu* este spusă cu drept cuvânt, 
că precum aici se arată pre sine tată, tot aşâ şi acolo 
frate. «Spune-voiu numele tău, zice, fraţilor mei*, după 
care iarăşi arată superioritatea şi marea deosebire de 
noi prin următoarele: *De vreme ce s'au făcu i pruncii 
părtaşi trupului şi sângelui» (Vers. 14).

* Ai văzut, zice, asemănarea ? Asemănarea sau egalita
tea cu noi este dupre trup. «Si acelaşi asemenea s’au 
împărtăşit aceloraşi*, zice. Ruşineze-se deci toţi iereticii, 
şi să-şi acopere faţa cei ce zic că venirea iui a fost nu
mai în aparenţă, iară nu în realitate, căci n’a zis apos
tolul numai « / au împărtăşit aceloraşi» şi apoi a tăcut—  
deşi dacă ar -fi zis numai atâta, era îndeajuns -—, ci şi? 
altceva a mai ţesut o mai mare încă prin expresiunea 
«aceloraşi* adaosă la început. «Nu în mod fantastic, nici 
închipuit, zice, ci în adevăr că s ’a împărtăşit celor ome
neşti, fiindcă dealtmintrslea expresiunea «aceloraşi* n’ar
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fi aici. Apoi arătând frăţietatea lui, pune şi cauza icono- 
miei. «Ca prin -mo ar ie, zice, să surpe pre cela ce are stă
pânirea morţii, adecă pre diavoluh . Aici arată ceia ce este 
minunat, că adecă prin ceia ce diavolul a stăpânit, prin 
aceia a fost biruit, şi arma cea puternică ce o avea cu 
sine, adecă moartea, prin aceasta chiar i a rănit Christos. 
ceia ce învederează marea putere a învingătorului. Ai 
văzut cât bine a fâcat moartea ?

«Şi să izbăviască, zice, pre aceia câţi cu frica morţii 
■în tQală vie aţa erau supuşi robiei» (Vers. 15). Ce vrea să 
spună aici? «De ce te înfricoşezi, zice, de ce te temi de 
cel surpat ? Nu mai este de temut, ci este călcat în pi
cioare, este dispreţuit, este batjocorit şi nu este vrednic 
de nimic. Dară ce înseamnă oare: «.câţi cu frica morţii 
în toată vieaţa erau supuşi robiei•»? Ce spune ? Că celce 
se teme de moarte, este rob şi toate le îndură ca să nu 
moară, sau aceia, că toţi erau robi ai morţii şi că erau 
stăpâniţi de ceiace nu erâ încă surpată, sau că — dacă 
nu aceia — câ oamenii vieţuiau într’o trică Incontinuâ, 
căci aşteptând veşnic a muri şi de moarte temându-se, 
nu puteau simţi nici o mulţumire sau plăcere, fiindu-le 
de faţă groaza morţii. Aceasta a lăsat-o a se înţelege, 
zicând: «în toată vieaţa». Arată aici apoi pre cei mâhniţi, 
pre cei prigoniţi şi alungaţi, pre cei lipsiţi şi de patrie 
şi de avere şi de toate celelalte, pre cei ce petrec o 
vieaţă plină de necazuri. Deci, dacă aceia în toată vieaţa 
erau stăpâniţi de irică şi robi, apoi aceştia sunt izbăviţi 
de acea frică, ba încă îşi râd de ceiace aceia se temeau. 
Că precum cineva urmând a duce la moarte pre un legat, 
care într’una aşteaptă aceasta şi l’ar mângâia mult cu 
desmerdările, cam aşâ erâ moartea în vechime. Acum 
însă acelaş lucru s’a întâmplat, ca şi cum de pildă Cineva 
scoţându-i trica aceia, împreună cu desmerdările l’ar aţâţă 
la luptă şi punându-i înainte lupta, 'iar dâ de veste că 
nu’l va duce la moarte, ci în împărăţia cerurilor. Deci, 
ca cine dintr’aceştia ai voi tu să fii ? Ca cel din închi
soare mângâiat cu desmerdările şi aşteptându şi hotărîrea 
în fiecare zi, sau ca celce se luptă mult şi se osteneşte 
de bună voie, spre a câştigă diadema împărătească ? Ai 
văzut cum le-a înălţat sufletele şi i-a ridicat în sferi
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înalte ? .Dară el arată aici nu numai încetarea morţii, ci 
prin aceasta şi pre acel duşman neinpăcat, care veşnic 
duce război crâncen asupra noastră, pre diavolul cel 
surpat, zic, —  căci celce nu se teme de moarte, este afară 
de tirăniea diavolului. Că dacă este aşâ că «piele pentru 
piele şi toate câte are omul le~ar dă omul pentru sufletul') 
său» (lob. 2, 4), dară încă când ar dispreţul şi pe acesta, 
cui ar mai puteâ fi rob la urmâ ? De nimeni nu se mai 
teme, de nimeni nu se mai înfricoşează, tuturor este su
perior şi mai liber decât toţi ceilalţi. Că celce’şi dispre
ţuieşte sufletul (6 ~;â.p xfjţ rijs eă.ozoo xaxa<ppov(oy,
7tcWih ţj.«)J.ov w v  aXX(ov), adică trupul său, cu atât mai 
mult va dispreţul pe altele. Când diavolul va găsi un 
astfel de suflet, nimic din ale sale nu va puteâ face ace
luia. Căci ce ar puteâ înfricoşa pe un asemenea om ? 
Poate păgubirea averei, sau ameninţarea de a fi necinstit 
şi alungat din patrie? Dară toate acestea sunt lucruri 
mici pentru acela care nici pe sufletul său nu pune Vr’un 
preţ, ca şi fericitul Pavel.

Ai văzut cum el scoţând tirania morţii, a surpat în 
acelaş timp şi puterea diavolului ? Căci celce ştie a filo- 
lozofâ multe despre înviere, cum ar puteâ să se teămă 
de moarte, şi să se înfricoşeze de ea ? Deci, nu vă ne
liniştiţi, zicând; «apoi de ce şi pentruce am pătimit 
atâtea»? căci numai aşâ biruinţa va deveni mai strălucită 
şi n’ar fi fost strălucită, dacă n’ar fi călcat cu moartea 
pre -moarte. Dară ceeace este minunat tocmai aici stă, 
că el a biruit prin acelea prin care stăpânea, dând pe 
faţă foate uneltirile şi toate maşinaţiunile sale. Deci, să 
nu trădăm darul ce ni s’a dat. « ta  n a ţi luat iarăşi 
duhul robiei spre temere, ci duhul p u t erei şi a l dragostei 
şi al intregei înţelepciuni» (Rom. 8 , 15 comb. cu II Timot.
1 , 7). Să stăm deci cu bărbăţie, bătându-ne joc de moarte.

2) Dară acum mie mi-a venit a suspina amar, gândin-
*) C u v â n t u l  în  m u l te  lo c u r i  în  Sf. S c r i p t u r ă  s e  ia  în  lo c  d e  a to jj.a

c a  d e  e x e m p lu  : * j i  voiu zice suftclvlui meu : suflete ai multe bunătăţi strânse, 
pentru mutfi an i; odikneşic-ie, mănâncă, b(ri, veseUşteter ( L u c  1 2 , 1 9 ), V e z i 
M a th e iu  2 ,  8 0 . R o m a n i  1 1 , 3 . M a rc .  3 , 4 . L u c â  ti, 9- 1 2 , 2 0 , e tc . ,  e tc .  ş i  c h i a r  
in  v e r s u l  c i t a t  m a i  s u s  d in  l o b ,  e s t e  p u s  în  io c  d e  t r u p .

Parlea morală. C o n t r a  c e l o r  c e  p l â n g  ş î j ă l e s c  la  p i e r d e r e a  v r 'u n u i  n e a m  
s a u  p r i e t e n ,  ş i  c ă  n u  t r e b u e  a  n e  t e m e  d e  m o a î t e ,  c ă c i  C h r i s to s  a  g u s t a t  
d i n  e a  (V e ro n ) .
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du-mă unde ne-a ridicat Christos, şi unde ne-am sco- 
borît pre noi înşi-ne. Când văd acele bocete prin piaţă, 
acele plânsete petrecute cu ocaziunea celor mutaţi din 
vieaţă, acele văicărele şi toate acele sluţenii, să mă cre
deţi că mă ruşinez de Elini, de Iudei şi toţi iereticii cari 
ne privesc şi în fine de toţi cei ce’şi râd de noi pentru 
toate câte le spunem, filozofizând în zadar despre înviere. 
Pentruce oare ? Fiindcă Elinii sunt cu băgare de seamă 
nu la cele vorbite de mine, ci la cele ce se fac de voi, 
căci imediat zic: Cum ar puteâ vr’unui din aceştiia a 
dispreţul moartea, când nu poate a privi nici pe unul 
mort dintr’ai lor? Sunt bune cele spuse de Pavel, sunt 
frumoase şi vrednice de filantropia lui Dumnezeu şi de 
împărăţiea cerurilor. Căci ce spune el ? «Ş* să izbâviască 
pre aceia câţi cu frica morţii în toată vieaţa erau supuşi 
robiei». Dară nu lăsaţi a se crede de voi acestea, lup* 
tându-vă contra lor prin faptele voastre, deşi multe a 
orânduit Dumnezeu , în acest scop ca să doboare această 
obicinuinţă ră. Căci spune-ni ce se voieşte cu acele 
facle luminoase ? Nu oare îi trimitem dela noi ca pe nişte 
luptători ? Ce sunt acele imnuri ? Oare nu slăvim pre 
Dumnezeu' şi-i mulţumim că a încununat în fine pre cel 
plecat dela noi, că l-a isbăvit de necazuri, că scoţând 
din el frica îl are pre lângă sine ? Nu pentru aceia sunt 
imnurile ? Nu pentru aceia cântările ? Toate acestea sunt 
ale unora cari se bucură, dupre cum zice: *De este 
ciHevă cu inima bună să cânte» (Iacob 5, 13) Dară nu 
La acestea se uită Elinii, căci zic: <Nu-mi spune mie de 
celee filozofîzeazâ în afară de patimile omeneşti, cî tu 
arată-mi pe celce filozofizează în însăşi puterea patimei 
aflându-se şi arunci voiu crede în înviere. Şi dacă fac 
aceasta femei din lume, nu e nimic de mirare, deşi chiar 
şi atunci este dureros, fiindcă şi ele trebuie a aveâ aceeaşi 
filozofie, pentru care zice şi Pavel: «~că nu voiesc să nu 
ştiţi voi, fraţilor, ca să nu vă întristaţi ca şi ceilalţi cari 
riau nădejde» (I Thesal, 4, 13) Dară acestea nu le-a 
scris doară numai monahiilor, nici numai fecioarelor, ci 
şi femeilor măritate din lume. Şi nu numai aceasta este 
dureros, dară încă când o femeie oarecare, sau un bărbat 
s ’au răstignit cum s’ar zice pentru Christos şi când unul
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îşi smulge părul de pe cap, iară ceealaltâ se boceşte muit 
ce poate fi mai urîcios decât aceasta ? Crede-ţi-mi mie 
care vă grăiesc acum: că de s ’ar face precum trebuie apoi 
atunci ar trebui ca pentru mult timp pragul bisericii să 
fie îngrădit pentru aceştia. Căci ceice sunt cu adevărat 
vrednici de jale, aceştiia sunt, ceice se tem de moarte 
şi se înfricoşează, ceice nu cred în înviere. «Dară, zici 
tu, eu nu doară că n’aşi crede în înviere, fac aşâ, ci 
îmi fac obiceiul». Dară de ce, spune-mi, când călătoreşte 
cineva, şi încă o călătorie lungă, nu faci tot aşâ ? «Dară 
şi atunci plâng, zici şi suspin». Aceasta de sigur că este 
din obicei, iară când plângi pre cel mort, este că eşti 
desnădăjduită, sau mai bine zis, că nu crezi în reîntoar
cerea sa.

Cugetă singură ce se cântă în timpul acela: «Întoarce-te 
suflete a l meu la odihna ta , că Domnul bine a făcut ţie» 
şi iarăşi: «Nu mă voiu teme de rele, că tu cu mine eşti* 
(Ps. 114, 7, 22, 4) şi iarăşi «Tu eşti scăparea mea de 
necazul ce mă cuprinde* (Ps. 31, 8 ). Gândeşte-te bine ce 
voiesc aceşti Psalmi. Insă tu nu iei seama, ci eşti ca 
beată de jale. Cel puţin pre la înmormântările altora 
gândeşte-te serios, ca astfel să ai doftorie în ale tale. 
«Intoarce-te suflete a l meu, zici, la odihna ta, că Domnul 
bine a făcu t ţie*. O zici aceasta şi apoi plângi? Oare 
nu sunt acestea preiecătoriî, nu sunt jocuri de scenă ? 
Că dacă crezi celor ce grăîeşti, în zadar jeleşti; iară 
dacă te prefaci şi toate acestea le crezi de mithuri, de 
ce atunci cânţi aşâ ? De ce suferi unele ca acestea şi 

nu alungi pre ceice cântă ? «Dară, zici tu, aceasta ar fi 
faptă de nebun». Apoi şi aceia cu atât mai mult încă 
este faptă de nebun.

Pentru acum deci, eu vă sfătuiesc, dară cu trecerea 
timpului mă voi purta mai cu asprime, fiindcă tare mă 
tem ca nu cumva cu chipul acesta să se strecoare în 
biserică vr’o boală  ̂primejdioasă. Văicăreala aceasta o 
vom îndreptă mai la urmă, acum însă eu poruncesc şi 
denunţ iaptul şi bogaţilor şi săracilor şi femeilor şi băr
baţilor.

Fie, dară, ca voi toţi să petreceţi vieaţa iără vre-o 
jale şi după legea naturei copii să înmormânteze pre pă*
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rinţii tor ajunşi în adânci bătrâneţe, cum şi mamele să 
fie petrecute la groapă de fetele, de nepoţii şi strănepoţii 
lor, şi nicăiri să nu se întâmple moarte înainte de timp. 
Fie, zic, aceasta şi o doresc rugându-vă ca şi cei bă
trâni cum şi voi cu toţii să vă rugaţi lui Dumnezeu unul 
pentru aîtul, şi în comun să faceţi această rugăciune. 

'Dară dacă — ceiace să nu fie, nici să se întâmple — s’ar 
petrece vr’o moarte amară (zic amară, nu prin natura 
ei, căci moartea nu este amară, de oarece cu nimic nu 
se deosibeşte de somn, ci o numesc amară în raport cu 
dispoziţiunea voastră faţă de ea), dacă, zic, s ’ar petrece 
o astfel de moarte, şi dacă unuia ar plăti nişte astfel de 
femei bocitoare (plângătoare) să mă credeţi când nu 
spun, — că nu spun alt nimic, decât ceeace simţesc, su- 
pere-se cine voieşte— pentru mult timp, voiu opri de 
a vens la biserică, ca pe nişte idololatri. Că dacă pe cel 
lacom şi zgârcit Pavel îl numeşte idololatru, apoi cu atât 
mai mult pre celce printre credincioşi introduce cele ale 
idololatrilor. De ce dară mai chemi pre preoţi, spune-mi 
şi pre cântăreţi ? Oare nu ca să te mângâi, pare nu ca 
să cinsteşti pre celce se duce de aici ? De ce atunci îţi 
baţi joc de el ? Dece îl dai în vileag lumei ? Dece te 
joci ca pe scena teatrului ? Noi venim filozofizându-vă 
cele despre înviere, învăţându-vă pre toţi, până şi pre 
cei ce poate nu sunt atinşi cu .nimic, că pentru cinstea 
aceluia să suferiţi cu bărbăţie, dacă s ’ar întâmpla aşâ 
ceva şi tu aduci de acei cari răstoarnă cele ale noastre ?

Şi ce poate fi mai rău ca această batjocoră, ca acest 
vizilic ? Ce poate fi mai grozav decât această anomalie ? 
Ruşinaţi-vâ dară şi sfiiţi-vă, iară de nu voiţi, apoi atunci 
nici noi nu vom putea şuieri a se introduce în biserică 
nişte astfel de obiceiuri vătămătoare. «Pre ceice greşesc, 
zice, înaintea tuturor mustrâ-i» (I Timoth. 5, 20,. Deci 
pre acele lemei nenorocite şi de jelit, care bocesc pre 
la îmmortnântârile din familiile voastre, Ic opresc ca 
niciodată să numai Însoţească cu bocete pre cei morţi, 
ca nu cumva să ne vedem siliţi cu adevărat de â jăli 
şi noi relele lor, şi să Ie certăm ca nu cumva să mai 
facă de acestea cu cei străini, ci mai ales să-şi plângă 
nenorocirele lor proprii, — fiindcă şi un tată iubitor când
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are un fiu dezordonat, nu numai aceluia îi porunceşte de 
a nu se mai apropîâ de cei răi, ci chiar şi pre aceia îi 
înfricoşează. Iată deci acum eu şi pre voi vă sfătuiesc 
şi pre acelea prin voi, ca nici voi să nu mai chemaţi 
astfel, de femei şi nici acelea să nu mai vină. Şi fieca 
cuvântul acesta al meu să folosească ceva mai mult şi 
ameninţarea să aibă putere, iară dacă — ceiace să nu 
fie — am fi poate dispreţuiţi, apoi atunci ne vom vcdeâ 
siliţi de a transformă ameninţarea în fapte, pre voi cer- 
tându-vâ după legile bisericeşti, iară pre acele femei 
dupre cum li se cuvine lor. Dară dacă cineva încurajân- 
du-se până la obrăznicie ar dispreţul cele spuse de mine, 
audă pre Christos, care zice: *De-ţi va greşi ţie fratele 
tău , zice, mergi şi-l mustră pre dânsul_ între tine şi intre 
el singur... iară de nu te va ascultă mai iă înpreună cu 
tine încă pre unul sau doi... iară de nu-i va ascultă pre 
eiy spune-l soborului şi de nu va ascultă nici de sobor, 
să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş» (Math. 18, 15— IV). 
Deci dacă cu celce păcătuieşte faţă de mine, fiindcă nu 
m’a ascultat, legea porunceşte de a-1 tăiâ dela Biserică, 
apoi cu celce păcătuieşte sie-şi şi lui Dumnezeu, judecaţi 
voi înşi-vâ cum trebuie a urma. Dealtmintrelea voi înşi-vă 
ştiţi că nu tocmai cu blajinie ne purtăm faţă de voi. 
Iară dacă cineva dispreţuieşte legăturile ce noi le punem, 
tot Christos îl mustră pre acela zicând: «câte veţi legă 
pre pământ, vor fi legate şi în ceriuri şi câte veţi deslegă 
pre pământ vor fi deslegate şi în ceriuri» (Math. 16, 19). 
Că dacă şi noi suntem poate nenorociţi, de nimic şi 
vrednici de dispreţuit, precum şi suntem, totuşi nu ne 
răzbunăm pre noi înşine şi nici nu ne aprindem de mânie 
contra cuivâ, ci ne îngrijim de mântuirea voastră. Sfiiţi-vă 
vă rog, şi vă ruşinaţi; că dacă cineva suferă chiar pe 
un prieten aî său, când se poartă faţă de dânsul cu mai 
multă asprime decât trebuie, examinând scopul lui şi 
când aceia tace aşâ numai din buna lui voinţă, iară nu 
din mândrie, apoi cu atât mai mult trebuie a suferi pe 
dascălul care mustră, pe dascăl, zic, care nu le grăieşte 
acestea ca dela sine şi nu ca un stăpân, ci ca un pă
rinte ce se îngrijeşte.

Nu le spunem acestea voind a ne arătă puterea —
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câci cum am puteâ face aşâ, noi cari dorim ca nici măcar 
să încercaţi a face de acele ce vă spusei r — ci numai 
îngrijindu-ne şi temându-ne de voi. Ertaţi dară şi nimeni 
să nu dispreţuiască legăturile bisericeşti, căci nu om este 
celce leagă, ci Christos, celce mi-a dat mie această pu
tere şi care au făcut stăpâni pe oameni de o atât de 
mare cinste. Noi voim ca dacă se poate, să abuzăm de 
puterea de a deslegâ, sau mai bine zis, nici de această 
putere nu dorim de a aveâ nevoie, fiindcă nici nu voim 
de a se gâsî printre noi vr’unul legat. Nu suntem doară 
atât de mişei şi vrednici de plâns, deşî poate unuia 
suntem cu totul nebăgaţi în seamă. Dară dacă am fi 
siliţi, apoi să fim iertaţi, fiindcă nu de bună voea noastră 
vă punem aceste legături, ci mai cu seamă pentrucă ne 
doare pre noi, fiind voi legaţi. Iară dacă cineva ar 
dispreţul acestea, va stă de faţă timpul de judecată care-I 
va învăţă. Celelalte nu voiesc a Ie spune, ca nu cumvâ 
să ating prea tare cugetul vostru. Noi cei întâi ne rugăm 
ca să nu ajungem a fi siliţi la aceasta, iară de cumvâ 
vom fi siliţi, vom îndeplini cele ale noastre, şi vom pune 
legăturile cuvenite. Dacă, însă cineva ar rupe aceste le
gături, eu sunt fără răpundere, căci am fost făcut ceeace 
erâ' al meu, iară tu vei dâ seamă înaintea aceluia care 
mi-a poruncit mie de a legâ. Că dacă împăratul fiind de 
taţă şi cinevâ dintre purtătorii. de armă din gardă ar 
porunci ca unul din rând să fie legat, iară acela nu 
numai că ar lepădă, ci încă ar şi sfărîmâ legăturile, de 
sigur că batjocora a fost făcută direct acelui ostaş din 
gardă, inditect însă împăratului care a poruncit. Dacă 
celece se întâmplă credincioşilor el şi le însuşeşte sie-şi, 
apoi când sunt batjocoriţi cei rânduiţi de a învăţă pe 
alţii, cu atât mai mult el se va găsi atunci cel batjocorit. 
Decât, să nu fie! ca vr’unul din biserică să se găsească 
silit de a ajunge la legături de telul acestora. Dupre 
cum a nu păcătui este lucru bun, tot aşâ şi a răbdâ 
certarea este folositor.

Să răbdăm deci mustrările ce ni se fac, şi bă ne silim 
de a nu păcătui, iară dacă păcătuim să suferim dojana. 
Că precum este bine de a nu se lovi cineva, iară dacă 
s’a lovit e bine de a pune doftoriea pe rană, tot aşâ şi
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în cazul de faţă. Dara să nu fie! ca unul dintre voi sâ 
aibă nevoie de a pune doftorii. «Avem adeverire pentru 
vai de cele mai bune şi care se ţin de mântuire, măcar 
deşi aşa grăim* (Cap. 6 , 9). Am vorbit cu mai multă 
putere, pentru mai mare siguranţă, căci pentru mine e 
ca mult mai bine de a fi bănuit de voi ca îndrăzneţ, 
sau chiar şi obraznic, decât ca voi să nu faceţi cele plă
cute lui Dumnezeu. Sâ credem lui Dumnezeu, că nu fără 
folos ni va fi cercetarea aceasta; ci într’atâta vă veţi 
schimbă, încât şi cuvintele acestea se vor schimbă în 
engomii şi laude pentru voi. Fie, deci, ca noi cu toţii 
să vieţuim după plăcerea lui Dumnezeu, pentruca cu toţii 
să ne putem învrednici de bunătăţile pe care lc-a tăgă
duit celor ce-1 iubesc pre dânsul, întru Christos lisus 
Domnul nostru.

O M I L I A  V

« Că nu pre îngeri cândva a hiat, ci sămânţa lui Abraam  
a luat. Pentru aceia datorii eră întru toate a se asemănă» 
(Cap. 2 , 16, 17).

Marea filantropie a lui Dumnezeu voind a arătă Pavel 
cum şi dragostea ce o are pentru neamul omenesc, după 
ce a fost zis «că de vreme ce s’au făcui pruncii părtaşi 
trupului şi sângelui şi acelaşi s’a împărtăşit aceloraşi 
cercetează cu amănuntul ideia din acest pasaj şi zice: 
a. că mi pre îngeri cândva, a luat, ci sămânţa lui Abraam 
a luat» — dară tu să nu îai cum s’ar întâmplă cele 
vorbite aici şi nici să’ţi închipui că ar fi un'lucru nebăgat 
în seamă, dacă el a luat trupul nostru, căci n’a hărăzit 
acest dar îngerilor pentru care a şi zis astfel: *câ- nu 
pre îngeri cândva a luat, ci sămânţa lui Abraam a luat'». 
Dară ce va să zică el aici ? Adică nu natura îngerului 
a luat, ci natura omului. Ce înseamnă «c luat»? «Nu s’a 
folosit, zice, de natura îngerilor, ci de a noastră*. Şi de 
ce apostolul n’a întrebuinţat cuvântul dveXaSsv =  a luat, 
ci întrebuinţează verbul iwXajpfib.'tzxax (06 yăy  Syjxgo 
asfţkXiw â-icdaţi^avetai) ? Face uz de metafora celor alun-
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gaţi şi cărora li se iâ cu sila obiectul pentru care sunt 
alungaţi de altul sau de alţii, cari fac totul ca să-i prindă 
şi să le smuncească din mână obiectul disputat. ') Căci 
şi el alungând după natura omenească, care fugise de 
dânsul şi încă fugise departe («ta eraţi oarecând, zice, 
păgân i în trup, fă ră  de Christos, străini de aşezâmântu- 
rile făgăduinţei şi fără de Dumnezeu în lume» (Efes. 2,
11, 12), a prins'o la urmă. De aici se vede, că numai 
filantropiea lui şi dragostea, cum şi. mare îngrijire au 
făcut aceasta. Precum, deci, când el zice: «Au nu toţi 
suni duhuri slujitoare, cari se trimit spre slujbă, pentru 
ceice vor să moştenească mântuire* (Cap. 1, 14) arată 
marea iui îngrijire de natura omenească, şi că Dumnezeu 
multă silinţă pune în acest scop, tot aşâ şi aici pune 
ceeace este mai mare şi mai însemnat, zicând: «că nu 
p re  îngeri cândva au luat'». Căci cu adevărat mare şi 
minunat şi plin de uimire este acest fapt, ca trupul cel 
luat de noi să şeadă sus deadreapta lui Dumnezeu, şi 
sâ fie închinat de îngeri, de arhangheli, de Serafimi şi 
de Cherubimi. Aceasta de multe-ori având-o eu în minte, 
rămân uimit şî mari lucruri îmi închipuiesc de neamul 
omenesc, căci mari şi strălucite văd începutul şi osârdiea 
lui Dumnezeu pentru natura noastră. Şi n’a spus simplu 
«a luat pre oameni», cî voind a-i înălţa oarecum şi a 
arăta mare şi cinstit neamul lor, zice: «« sămânţa lu i_ 
Abraam au lu a i; de unde dator eră întru toate a, se ase
mănă f r a ţ i l o r Ce este «întru toate»? «S’a născut, zice, 
a fost hrănit, a crescut, a pătimit totul ce trebuia, în 
fine a murit» Aceasta înseamnă *eră dator întru toate a 
se asemănă fraţilor

După ce deci a grăit multe despre mărirea lui şi despre 
slava cea de sus, la urmă pune în mişcare şî voiba de 
iconomiea venirei lui. Şi priveşte cu câtă înţelepciune şi 
putere o face, cum î̂l arată pre dânsul ca punând multă 
osârdie spre a se asemănă nouă, ceeace izvoreşte din 
marea lui îngrijorare. Căci zicând mai sus: tea de vreme

Verbul SxiXajiSâvOjJ.'X'. principalm ente are însem narea de a ]u i cu sila 
c c? â , de a se repezi şi a smucî. cevâ din m anile altuia. A se vedeâ L ex i
conul de Ioanidi, p a f;. 8 8 1  cum  şi Lexiconul Gnuco-tatinum de Carolo Lndov, 
Wilibalăo Grimnt, pag. 1 6 7 .
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ce pruncii s'au făcut părtaşi trupului şi sângelui şi acelaş 
s’a împărtăşit asemenea aceloraşi» t apoi şi aici zice: <-dator 
eră întru toate a se asemănă fra ţilor», şi numai cât am 
zice, par’că: «celce este atât de mare, celce este strălu
cirea slovei, celce este chipul ipostasului lui, celce au
fâcut veacurile, celce şeaae deadreapta Tatălui «acela au 
voit şi s’a silit de a fi fratele nostru în toate şi de aceia 
au lăsat pe îngeri şi puterile cele de sus şi la noi au 
venit şi pre noi ne-au luat». Gândeşte-te apoi şi câte 
bunuri au făcut: moartea au legat-o, pre noi ne-au scos 
din tiraniea diavolului de robie ne-au izbăvit, frate cu 
noi făcându-se ne-au cinstit; şi nu numai prin irăţie ne-au 
cinstit pre noi, ci şi prin altele multe, căci şi Arhiereul
nostru a voit a fi către Tatăl, pentru care a şi adaos:
«ca să fie milostiv si .credincios Arhiereu întru celece sunt 
către Dumnezeu». «De aceia au luat trupul nostru, zice, 
numai din filantropie, ca să ne miluiască pre noi. Nici 
nu este vr’o altă pricină a iconomiei mântuirei noastre, 
decât aceasta numai că ne-a văzut aruncaţi jos la pământ, 
pierduţi, tiranisiţi de moarte şi i-a fost milă de noi».

«Ca să curăţeascâ păcatele norodului, zice; ca sâ Jie 
milostiv, şi credincios Arhiereu». Dară ce va să zică «cre
dincios Arhiereu ? Adică adevărat, puternic* căci Arhiereu 
credincios este numai fiul lui Dumnezeu, care poate a 
slobozi de păcate pre cei al cărora Arhiereu este. Pentruca 
să aducă, deci lui Dumnezeu jertfa ce ar fi putut să ne 
curăţească pre noi, s’au făcut om, căci a adaos: «celece 
sunt către Dumnezeu», adică pentru celece se cuvin lui 
Dumnezeu. «Eram,- zice, duşmani lui Dumnezeu, condam
naţi, necinstiţi; nimeni nu erâ care să aducă jertfă pentru 
noi, Ne-au văzut că ne găseam în acestea, şi i-a fost 
milă de noi. N ’a pus un alt Arhiereu pentru noi, ci în
suşi el s’a făcut Arhiereu credincios. După aceia arătând 
cum este credincios, a adaos: «Ca să curăţeascâ păca
tele poporului. Că întru ceeace au pătim it, însuşi fiind 
ispitit, poate şi celor ce se ispitesc sâ le ajute*.

Este foarte umilitor aceasta, înjositor şî nevrednic de 
Dumnezeu. * Intru ceeace au pătim it eh  zice. Se vorbeşte 
aici de cel întrupat, poate că se spune şi pentru infor
marea auditorilor, cum şi pentru slăbiciunea lor. Ceeace



— 102 —

el spune aici, aceasta înseamnă: au venit in lume îmbrăcat 
cu trupul nostru, adică cu acela cu care noi am pătimit. 
Acum el nu este în necunoştiinţă de cele ale noastre, 
că nu numai ca Dumnezeu au ştiut, ci şi ca om prin 
propriea sa experienţă căpătate. Multe au pătimit şi deci 
ştieâ să pătimească împreună cu alţii, deşi Dumnezeu 
este afară de orice patimă sau suferinţă omenească. Decât 
aici apostolul povesteşte cele ale întrupărei Iui, ca şi 
cum pâr’că ar zice: «Chiar şi trupul pe care l-au purtat 
Christos, multe rele a suierit Ştiâ ce este scârba, ştia 
ce este ispita, nu mai puţin decât noi chiar, căci şi el 
a pătimit. Dară expresiunea: ««.poate şi celot ce se ispi
tesc sâ te ajute» ce înseamnă ? Este ca şi cum ar zice 
cinevâ: «Cu multă bunăvoinţă întinde mână de ajutor, 
este compătimitor» J Fiindcă dânşii voiau a aveâ ceva 
mai mare şi mai mult decât creştinii dintre neamuri, apoi 
apostolul arată că în această privinţă au mai mult, dară 
c& prin aceasta cu nimic nu se vătămau cei dintre nea
muri şi în ce anume.au mai mult? Că dintre dânşii este 
mântuirea, că pre aceia i-au luat întâi, că dintre dânşii 
au luat trup omenesc. «Ca nu pre îngeri cândva au luat, 
zice, ci sămânţa lui Abraâm au luat» Cinsteşte prin 
aceasta şi pre Patriarh, în acelaş timp arată şi ce este 
«şântânţa lui Abraâm». Le aminteşte lor de făgăduinţa 
dată lui, care zicea: «ţie şi seminţiei tale voiu dă pământul 
acesta» (Facer. 13, 15). Prin acest lucru mic şî nebăgat 
în seamă arată familiaritatea şi apropierea, aceia că din- 
ţr’unul sunt toţi. Darâ fiindcă nu este atât de mare acea 
familiaritate sau apropiere, se întoarce iarâş la aceasta 
şi stăruieşte la urmă asupra iconomiei lui cei după trup, 
şl zîce: «ca să cureţească păcatele norodului>. Chiar şi 
aceia că a voit să se facă om, erâ o dovadă de marea 
lai îngrijire şi dragoste; dară acum nu numai aceasta 
este, ci şi bunurile cele neperitoare, date nouă printr’însul. 
« Ca sâ cureţească, zice, păcatele norodului*. De ce n’a 
spus < păcatele 1 urnei» ci «păcatele norodului-»? căci cu 
adevărat el a ridicat păcatele noastre ale tuturor. Pentrucâ 
până acum vorba lui erâ pentru dânşii, căci şi îngerul 
lui Iosif îi zicea: «vei chemă numele lui lisus, că acesta 
va  mântui pre  poporul său de păcatele sale» (Math. 1, 2),
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Aceasta trebuiâ a se împlini din capul locului şi pentru 
aceia a venit, ca mai întâi să~i mântuiască pre dânşii şi 
printr'înşii pe ceilalţi, deşi lucrul s ’a petrecut din contra. 
Aceasta o spuneau şi apostolii din început, zicând: « Vouâ 
întâi Dumnezeu înviind pre F iul său pre lisus, Va trimis 
pre el bine-cuvântându-vă pre  voi» şi iarăşi: «vouâ cu
vântul mântuirei aceştiea s’a trimis» (Fapt. 3, 26. 13, 26). 
i-Ca.sâ curăţeascâ păcatele n o r o d u lu izice, arătând aici 
nobleţă poporului Iudaic.

Până aici aceasta o spune el. Cumcă el este care a 
ridicat păcatele tuturor, a invederat-o şi în convorbirea 
lui cu paraliticul, zicând: «iartă-se ţie păcatele» (Math. 
9, 5) cum şi când a trimis pe apostoli la botez, zicând: 
«mergând învăţaţi toate neamurile botezându-i pre dânşii 
în numele Tatălui şi a l Fiului şi al Sfântului Duh» 
(Ibid. 28, 19). Dară când Pavel vorbeşte de trupul său 
la urmă el spune toate cele umilite, nesfiindu-se de nimic. 
Căci priveşte ce spune el:

«Pentru aceia fraţilor sfinţi, cari sunteţi părtaşi che- 
mârei cei cereşti, socotiţi pre apostolul şi Arhiereul măr- 
turisirei voastre, pre lisus Christos, care este credincioş 
celui ce l ’a făcui pre ei, precum şi Moisi întru toată casa 
lu i» (Cap. 3, 1, 2). Urmând a-I pune înaintea lui Moisi 
prin comparaţiune, aduce vorba la legea arhieriei, căci 
nu mică idee aveau cu toţii de Moisi. Şi dejâ el pune 
dela început seminţele superioritâţei lui. începe cu trupul 
şi slârşeşte cu Dumnezeirea, unde numai este de Ioc 
vr’o comparaţiune. A început dela trup, deocamdată pu
nând la mijloc egalitatea,' şi zice: «precum şi Moisi întru 
toată casa lui*. Şi nu chiar dela început arată superiori
tatea lui, ca nu cumvâ auditoriul să fugă şi imediat să-şi 
astupe urechile, căci deşi erau credincioşi, totuşi aveau 
încă multă conştiinţă faţă de Moiâi. «Care este credincios 
zice, celui ce l’a făcut pre eh  Ce l’a făcut pre el ? Apostol 
şi Arhiereu. Nimic nu spune aici de fiinţa sau esenţa lui, 
şi de Dumnezeire, cî numai despre demnităţi omeneşti. 
o, Ca şi Moisi întru toată casa lui*, adică întru popor, 
sau intru toate cele sfinte. Aici însă el spune «înlru 
toată casa sa» ca şi cum ar spune cineva: pentru cele 
din fasă. Precum cineva este epitrop şi iconom al unei
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case, to t, aşâ erâ şi Moisi în poporul Israiltenesc. Cum 
că sub numele casă el înţelege aici pre popor, a adaos: 
«a căruia casă suntem noi» (Vers. 6), adică că noi suntem 
în zidirea lui, sau mai bine zis în stăpânirea lui.: Mai 
departe apoi pune superioritatea lui, zicând: «Pentrucă 
de mai multă slavă decât Moisi aceasta s’a învrednicit, 
cu cât mai multă cimte are decât casa, celce s’a zidit 
pre ea» (Vers, 3).

«Şi aceasta (Moisî) zice, era din acea casă», N ’a spus 
p e faţă «acesta erâ rob, iară acela stăpân» ci le-a ţesut 
acestea pe subînţeles. Dacă casa erâ poporul, iară el 
erâ din popor, apoi şi el erâ din casă. Dealtmintrelea şi 
noi avem obiceiul de a zice: «cutare este din cutare
casă, sau din casa cutăruiâ». Aici sub numele de casă 
el nu înţelege templul, căci nu Dumnezeu au zidit tem
plul, ci oamenii. Celce a zidit pre ea (casa), Dumnezeu 
este, — pe Moisi îl numeşte. Dară tu priveşte cum înve
derează superioritatea pe nesimţite: «« fost credincios, 
zice> întru toată casa sa» şi el fiind din casă, adică din popor. 
Arhitectul de sigur că are mai mare cinste decât operile 
sale, dară şi de:cât casa o mai mare cinste are celce a 
zidit-o.

«Ia tă  celce toate a făcu t este Dumnezeu» (Vers. 4). 
Ai văzut că el nu de templu vorbeşte, ci de popor ? 
«Şi Moisi adică a fost credincios întru toată casa tui ca 
o slugă, spre mărturiea celor ce eră să se grăiască» 
(Vers. 5). Iată apoi şi o altă superioritate, cea dintre 
Fiu şi robi. Ai văzut iarăşi cum prin denumirea de Fiu 
el face aluziune la veritatea faptului ? «Iară Christos ca 
un frn în casa sa» (Vers. 6). Ai văzut cum iace deose
bire între făcători şi făptură, între rob şi Fiu ? Acela 
intră ca st&pân în casa părintească, iară acesta ca slugă. 
«A căruia casă suntem noi, numai de vom ţinen (stăpâni) 
îndrăznirea şi lauda nădejdei până în sfârşit neclătită». 
Aici iarăşi îi îndeamnă pre dânşii de a stă cu vitejie şi 
să nu cadă, «căci, zice, suntem casa lui Dumnezeu, pre
cum a fost Moisi, dacă bine-înţeles vom ţineâ îndrăznirea 
şi lauda năBejdei neclătită până în sfârşit», Aşâ că cel 
ce murmură în ispite şi cade, nu se laudă, iarâ celce se
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ruşinează, celce se furişează şi se ascunde, îndrăznire nu 
are; cel trist şi obosit, nu se laudă.

Apoi îi şi laudă pre dânşii zicând: «numai de vom
ţinea îndrăznirea şi lauda nădejdei până în sfârşit ne- 
clătită», arătând prin aceasta că dânşii începuse deja ale 
aveâ: «Trebuie, zice, de a merge până la sfârşit şi a nu 
stă cum s’ar întâmpla, ci a aveâ neclătită nădejdea în 
siguranţa credinţei, de loc mişcându-ne de ispite. Dară 
tu nu te minună dacă apostolul vorbeşte mai omeneşte, 
întrebuinţând expresiunea «insuşi fiind ispitit» (2, 18), 
că dacă fiind vorba de Dumnezeu Tatăl, carele nu s'a 
întrupat şi totuşi Scriptura zice: «Domnul din cer a privit 
peste fii oamenilor, ca să vadă de este celce înţelege* (Ps.
13, 2), adică că a aflat toate cu exactitate şi iarăşi în 
.alt loc: *Pogorîndu-mă voia vedea de fac  după strigarea 
lor» (Facere 18, 21) şi iarăşi: «Am poate răbda Dumnezeu 
răutăţile oamenilor-», învederând prin aceasta Sf. Scriptură 
marea lui mânie —  apoi cu atât mai mult, fiind vorba 
de Christos, care a pătimit cu trupul, Scriptura obişnuieşte 
a întrebuinţâ expresiuni din patimile omeneşti. Fiindcă 
mulţi dintre oameni îşi închipuiesc, că experienţa este 
cea mai sigură dovadă de cunoştinţă, apoi apostolul 
voieşte a arătă, că celce pătimeşte ştie care sunt pati
mile-naturei omeneşti. < Pentru aceia, fraţilor sfinţi, cari 
sîinteţi părtaşi chemărei cei cereşti» - nimic deci să nu
căutaţi aici, dacă aţi fosl? chemaţi acolo, căci acolo este 
plata, acolo este recompensa; deci ce ? «Socotiţi pre Apo
stolul şi Arhiereul mărturisirii noastre pre lisus Christos, 
cară este credincios celui ce ia  făcui pre el, precum şi 
Moisi întru toată casa lui». Ce înseamnă «care este cre
dincios cehă ce l’au făcut pre eh? Adică prevăzător, care 
şeade în Iruntea celor ai săi şi nu-i lasă sâ se poarte 
cum, s’ar întâmplă. «Precum■ şi Moisi, zice, întru toată 
casa. sa», adică: «înţelegeţi cine este Arhiereul, ce fel 
este, şi atunci nu veţi aveâ nevoie de altă mângâiere, 
sau de altă povaţă». L’a numit Apostolt fiindcă a fost 
triirţis ') şi Arhiereu al mărturisirei noastre, adică al cre

*) ’Â jro a T o X o c  s e  d e r iv ă  d in  v e r b u l  trimite pe cineva cu
o însărcinare oarecare, p r e c u m  ş i  l i s u s  C h r i s t o s ,  F iu l  lu i  D u m n e z e u ,  a  fo s t
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dinţei. Bine a zis el «precum şi Moisi*, căci şi acestuia 
precum şi aceluia, i s ’a fost încredinţat protecţiunea şi 
apărarea poporului, deşi mai mic şi în lucruri mai mici. 
Căci .Moisi a fost ca slngă, pe când Christos este Fiu 
şi pe când unul se îngrijeşte de cei străini, celălalt de 
cei ai săi, <spre mărturisirea celor ce eră sâ se grăiască* 
zice. Dară ce spui ? Dumnezeu are nevoie de mărturia 
oamenilor ? Foarte mult încă, pentrucă dacă cerul şi pă
mântul şi munţii mărturisesc, zicând prin Prorocul: 
«Ascultă cerule fi iă aminte pământiile că Domnul au 
grăitn şi «Auziţi morţi judecata Domnului» (Isaia 1, 2. 
Michea 6, 2), apoi cu atât mai mult oamenii.

Şî ce va să zică o.spre mărturiea»? Ca sâ fie, zice, 
marturi, când aceştiia se vor purtâ cu necinste şi neru
şinare». Christos însă ca Fiu şi pe când unul se îngri
jeşte de cele ale străinilor, celălalt de cele ale sale. 
*-Şi lauda nădejdei». Bine a zis «nădejdei» fiindcă toate 
bunurile sunt în nădejde, pe care trebue astfel a o aveâ, 
încât că dejâ să se şi laude ca pentru fapte împlinite. 
De aceia zice': «şi lauda credinţei» adăogând imediat: 
ţpână în sfârşit neclătitâ», căci .prin credinţă ne-am mân
tuit. Deci, dacă prin credinţă ne-am mântuit şi prin răb
dare aşteptăm, să nu ne neliniştim’ pentru cele de laţă 
şi nici să cerem cele ce sunt făgăduite după aceasta. 
«Nădejdea care se vede, zice, nu este nădejde» (Rom. 8, 
24). «Fiindcă mari sunt bunurile făgăduite, zice, nu putem 
a le primi acum, în vieaţa aceasta trecătoare». Şi de ce 
oare ne-a spus mai înainte acestea, neputând a ni se dâ 
aici ? Pentruca prin făgăduinţa lor să întărească sufletele, 
pentruca prin făgăduinţă să Împuternicească bunăvoinţă, 
pentruca să deştepte, ca să aţâţe cugetul nostru. «Pentri 
aceia deci v’am făcut toate acestea».

*) Deci iubiţilor, să nu ne tulburăm şi nimeni să nu se 
neliniştească văzând pre cei răt progresând aici. Răsplata

t r i m i s  p e n t r u  m â n tu i r e a  n e a m u lu i  o m e n e s c .  S ia g u r u l  lo c  d in  s f .  S c r ip t u r ă  
u n d e  F iu l  l u i  D u m n e z e u  l i s u s  C h r i s to s  e s t e  n u m i t  A p o s to l ,  e s t e  n u m a i  p a s a ju l  
d e  f a ţă .  I n  g e n e r a l  n u m e le  d e  A p o s to l  îl a u  c c i  1 2  ş i  c e i  7 0 , p e  l â n g ă  c a r i  
s e  a d a o g ă  ş î P a v e l ,  m a r e l e  A p o s to l  ş i  D a s c ă l  a l  n e a m u r i lo r ,

*) Partea morală. S ă  n u  n e  tu lb u r ă m  d a c ă  v e d e m  c â t e o d a t ă  p r e  c e i  r ă i  
p r o s p e r â n d ,  f i i n d c ă  a d e v ă r a t a  r ă s p l a t ă  a  f a p t e l o r  n o a s t r e  v a  fi a c o lo ,  i a r ă  n u  
a ic i .  C r e d in c io s u l  t r e b u i e  a  î n f r u n tă  t o a t e  p e n t r u  p i e t a t e ,  (V e ro n ) .
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nu este aici, nici a virtuţei şi nici a răutăţei; — iară dacă 
câteodată se vede par'câ, fie a binelui, fie a răului, 
aceasta nu este după dreptate, ci la întâmplare, ca şi o 
gustare a judecăţii, aşâ zicând, că cei ’ ce nu cred în 
înviere, măcar prin acestea să se cuminţească aici. Când 
deci vedem un om râu îmbogâţindu-se, să nu ne neli
niştim, precum şi când vedem pre uuul bun pătimind 
sâ nu ne tulburăm căci acoîo vor fi cununile, acolo şi
pedepsele. Dealtmintrelea nu este nici un rău, care să
fie în totul râu, cî are în sine şi ceva bun, precum şi 
nicî un bine nu este care să nu aibă în sine şi ceva rău, 
şi cevâ păcat. Deci, când cel rău prosperează, să.ştii că 
spre râul capului său prosperează, căci dacâ în schimbul 
poate a puţine bunătăţi iea răsplata aici, de sigur că 
acolo va fi pedepsit desăvârşit pentru aceea de care aici 
s ’a bucurat.

Fericit este, însă, mai ales acela, care fiind pedepsit 
aici, ca astfel să lepede dela sine toate păcatele, se duce 
de aici încercat şi curat şi nerăspunzător. Aceasta ară
tând-o fericitul Pavel, zice: «Pentru aceasta între voi 
mulţi sunt neputincioşi şi bolnavi fi mulţi dorm* şi iarăşi: 
«Să daţi pre unul ca acela Satanei, spre peirea trupului, 
ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului lisus»
(I. Corinth. 12, 30, 5, 5), Şi Prorocul zice: zA  luat din
mâna Domnului îndoite păcatele sale» (Isaia 40, 2), şi 
iarăşi Davîd: « Vezi pre vrăjmaşii mei că s'au înmulţit 
mai mult decât perii capului meu şi cu urâciune nedreaptă 
m'au urît şi lasă toate păcatele mele» (Ps. 24, 19, 18), 
şi iarăşi aiurea: «Doamne Dumnezeul nostru, pace dă-ni 
nouă, că toate le-ai dat nouă* (Isaia 26, 12). Dară toate 
acestea sunt ale unuia care aratâ pre cei buni, cari pri
mesc aici pedeapsa păcatelor lor, însă cum că cei răi 
cari se bucură aici de bunuri vor fi pedepsiţi acolo în 
veci, ascultă pre Abraam ce spune bogatului : «Fiule, 
adâ-ţi aminte că ai luat cele bune ale tale în vieaţa ta., 
iară F izăr aşijderea cele râie* (Luca 16, 25)< Care bu
nuri ? Aici apostolul întrebuinţând cuvântul aiusXaSs?, 
(trecutul verbului &iroXa{jt,6dv«) — a lua înapoi ce a dat 
cineva) tară' nu cuvântul arată că amândoi (Bo
gatul şi Lazâr) dupre datorie au pătimit, unul gâsindu-se
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în îmbelşugare, iară celalalt în sărăcie, şi zice la urm ă: 
'■•iară acesta se mângâie acum» —  îl vezi cum el este curat 
de păcate — «iarâ tu te chinuesti».

Deci să nu ne tulburăm când vedem aici pre cei pă
cătoşi, prosperând, şi sâ ne şi bucurăm când noi păti
mim răle, căci aceasta este ca o plată, sau mai bine zis 
ca o răfuială a păcatelor. Să nu căutăm liniştea, fiindcă 
Christos a înştiinţat pre ucenici că în lume scârbe vor 
avea, iară Pavel zice : « Toţi cari voiesc cu bună credinţă 
(evsevie) a vieţui întru Christos lisus, goniţi vor fia (II. 
Timotheiu 3, 12). Nici un luptător voinic din stadiu, nu 
umblă după bâi, după masă încărcată cu mâncări şi vin, 
căci aceasta nu este a unui luptător, ci a unui trândav 
şi mişel,— căci luptătorul voinic are a se lupta cu praful, 
cu căldura razelor solare, cu unt-de-lemnul 1), cu multă 
sudoare, cu scârbă şi stenohoria luptei. Acest timp dară 
este timp de luptă, şi deci timp de a primi rane, a se 
sângera, a suferi dureri. Ascultă ce spune fericitul Pavel:
* Aşa dau război nu ca cum aşi fi bătând văzduhul» (I. 
Timoth. 9, 26). Toată vieaţa noastră să o socotim ca 
timp de luptă, şi niciodată să nu căutăm repaos, nicio
dată pătimind scârbe să nu ne supărăm, fiindcă nici lup
tătorul nu se supără când este în toiul luptei. Altul este 
timpul repaosului, noi trebue prin scârbe şi necazuri a 
ne desăvârşi. Deşi poate nu este persecuţiune, nici nă
cazuri, dară sunt alte năcazuri, cari ni vin pe fiecare zi, 
şi dacă acestea nu le suferim, cu anevoie le-am suferi 
pe acelea.

Să ne rugăm deci Iui Dumnezeu de a nu cădea în 
ispită, iară de cumva am cădea, să putem suferi cu băr
băţie. A  nu se arunca cineva în primejdii iară folos, este 
al bărbaţilor înţelepţi, iară a sta vânjo? după ce a fost 
căzut, aceasta este a oamenilor voinici şi filosofi. Deci, 
nici să ne asvârlim în primejdii cum s ’ar întâmpla, ■— căci 
aceasta este cutezanţă — nici luptându-ne şi împrejurările 
cerând aceasta, noi să ne împuţinăm — căci aceasta este

' )  I n  l u p t e l e  o l im p ia c e  l u p t ă t o r i i  m a i  î n t â i  î ş i  u n g e a u  t r u p u l  c u  u n t - d e -  
le n m ,  s p r e  a  n u  p u t e a  fi p r i n ş i  c u  u ş u r i n ţ a  d e  a n ta g o n i ş t i .  D e  a ic i  a p o i  ^s-a  
f o r m a t  id e ia . c i  u n t - d e - l e m n u l  e s t e  o  p i e d e c ă  p e n t r u  l u p t ă t o r ,  s p r e  a  b i r u i  
p e  a n t a g o n i s t .  #■
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frica— ci dacă propoveduirea ■ evangheliei o cere noi să 
nu ne dăm la o parte;— iară dacă nu este nici o pricină, 
nici o necesitate cerută de buna cinstire de Dumnezeu, să 
nu alergăm, căci lucrul e mai mult un fel de fanfaronadă 
şi ambiţie zadarnică. Iară dacă s’ar face ceva de cei ce 
vatămă evseviea, atunci chiar mii de morţi dacă ar fi să 
suferim, totuşi să- nu ne dăm în lături. Nu provoca ispi
tele, când toate ale evseviei ’ţi merg precum doreşti; şi 
dacă nu ai nici un folos, de ce provoci ispite zădarnice ?

Acestea Ie spun voind ca voi să păziţi legile lui Chris
tos, care a poroncit să ne rugăm ca să nu fim duşi în 
ispită, şi care iarăşi au poroncit de a lua crucea şi a 
urma după dânsul. Acestea nu sunt de loc contrare între 
dânsele, ci Încă toarte mult conglăsuiesc Împreună, căci 
tu astfel eşti pregătit, ca un ostaş voinic, şi deci într’una 
să fii înarmat, treaz, deştept şi veşnic aşteptând pe duş
man. Dară războiul nu-1 provoca tu, căci aceasta nu este 
a unui ostaş, ci a unui revoluţionar. Dacă însă trâmbiţa 
evseviei te-ar chema, iute te pregăteşte de luptă, dispre- 
ţueşte-ţi sufletul (adecă trupulJ) şi te aruncă cu tot curajul 
în luptă, rupe falanga duşmanilor, taie puternic faţa diavo
lului, pune mâna pe trofee. Dară dacă cumva poate cu 
nimic nu este vătămată evseviea, şi nici că ni atacă ci
neva dogmele noastre, vorbesc de cele cu privire la suflet, 
şi nici că ne sileşte de a face ceva ce nu place lui Dum
nezeu, nu te asvârli în luptă zădarnică. Viaţa creştinului 
trebue a fi încărcată de sânge, de sânge însă, nu ca să 
se verse sângele străin, ci a fi cineva gata de a’şî vărsa sân
gele său. Cu atâta bunăvoinţă deci noi ne vărsăm sân
gele npstru, când aceasta o facem pentru Christos, cu 
câtă bunăvoinţă ar vărsa cineva apă-, (căci apă este sân
gele care circulă primprejurul trupului), şi cu atâta uşu
rinţă ne desbrăcăm de trup, cu câtă uşurinţă ne desbră- 
căm de haine. Aceasta se întâmplă însă, dacă nu suntem 
legaţi cu averi, cu case; dacă nu atârnăm de dragostea 
celor de faţă. Că dacă cei ce trăiesc vieaţa ostăşească, 
aruncă dela dânşii totul, şi unde îi cheamă trâmbiţa răz- 
boiului, acolo se duc, şi toate le rabdă cu plăcere, apoi

' )  A  s e  v e d e â  n o ta  d e l a  o m il ia  IV -a ,  p a g .  9 8 .
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cu atât mai mult trebue a ne pregăti aşa, noi cari sun
tem ostaşii lui Christos, şi a ne pune în rând de bătae 
în faţa patimilor.

Nu este acum prigonire sau persecuţie contra creşti
nilor,— şi fie ca niciodată să nu se mai întâmple — ci un 
altfdl de războiţi este; acela al poftei de bani, al pizme
lor şi al altor patimi. Un asemenea războiu povestind 
Pavel z ice: «Ca nu ni este nouă hipta împotriva trupului 
şi sângelui* (Efes. 6, 12). Războiul acesta pururea ni stă 
înainte, şi de aceia voieşte ca noi pururea să fim înar
maţi, dupre cum şi zice: «Staţi drept aceea încingându-vă» 
(Ibid- 14), ceia ce este zis tot pentru timpul dc faţă, ţe- 
sând ideia aşa, că noi pururea trebue a fi înarmaţi. Căci 
mare este războiul purtat de limbă, mare cel purtat de 
ochi. Acest război deci, să-l cucerim. Mare în fine este 
războiul poftelor. Pentru aceia de acolo trebue a începe 
să se înarmeze osiaşul lui Christos. «Staţi drept, zice, 
încing&ndu-vâ mijlocul vostru» şi imediat adaoge- «cu ade
vărul». Pentru ce oare *cu adevâruh ? Pentru că pofta 
sau plăcerea este numai o iluzie, este o minciună, pre
cum zice şi David: «că şalele mele s’au umplut de ocări* 
(Ps. 37, 8). Lucrul în sine nu este poftă sau plăcere, ci 
numai o umbră a plăcerei. De aceia zice: «staţi drept, 
încingându-vă tnijlocul vostru cu adevărul», adecă «cu 
adevărată plăcere, cu înţelepciune, cu onestitate».

De aceia deci, îi sfătuieşte aşa fel, ştiind bine absur
ditatea păcatului, şi voind ca toate mădulările trupului 
nostru să fie îngrădite; «că mânia nedreaptă, zice, nu va 
î n d r e p t ă ţ i — voieşte apoi a' ne îmbrăca trupul cu zaua 
dreptăţei şi cu pavăza credinţei, pentru că fiarâ sălbatecă 
este mâniea, uşor de scăpat, şi care are nevoie de mii 
de îngrădituri şi de lanţuri, ca să nu ne poată sfâşiea. 
De aceia mai ales Dumnezeu ne-a creat oasele pe care 
le-a pus în această parte ca pe nişte pietre, în sprijinirea 
contra acestei fiare, ca să iiu le poată rupe niciodată, şi 
nici că rupându-se se poată fi primejduit omul. Foc este, 
zice, şi mare furtună, şi un alt membru n’ar putea suferi 
furia ei. Chiar şi doftorii spun, că din pricina acestei 
fiare plămânii ,au fost puşi ca un aşternut inimei, —  ca 
astfel inima să se odihniască aşa zicând ca într’un burete
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moale într’însul, — iară nu în pieptul cel tare şi vânjos, unde 
s-ar fi vătămat prin desimea bătăilor (pulsaţiilor) ei. Avem  
nevoie deci de zaua dreptăţei, puternică, ca astfel să ţi
nem pentru totdeauna fiara liniştită; avem nevoie încă şi 
de coif. Fiindcă în cap sunt facultăţile intelectuale ale 
omului, şi dela cap vine putinţa sau de a se mântui, 
dacă sc face ceia ce trebue, sau de a se pierde, dacă 
nu se iace ceia ce trebuie, de aceia zice: -%şi coiful mân- 
hârei». Căci enchefalul este moale dela natură, şi deci 
şi el este acoperit cu ţeasta, ca cu o strachină, şi este 
pricina celor bune, dacă omul cunoaşte ceia ce trebue, 
cum şi a tuturor rălelor, dacă nu cunoaşte. Chiar şi pi
cioarele, chiar şi manele noastre au nevoie de arme,—  
nu doară mânele şi picioarele acestea, ci cele ale sufle
tului, — ca astfel unele să se deprindă a lucra ceia ce 
trebue, iară celelalte să meargă unde trebue. Să ne înar
măm deci pre noi astfel, şi atunci vom putea să ne apă
răm de duşmani, şi să câştigăm cununa biruinţei, Intru 
Christos lisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Duhul sfânt se cade slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  VI

«Drept aceia, precum zice Duhul Sfânt, astăzi de veţi 
auzi glasul lui, nu vă învârtoşaţi inimele voastre, ca şi 
întru întărîtare in ziua ispitirei în pustie, unde m-au ispi
tit părinţii voştri; ispitilu-m’ au şi au văzut lucrurile mele 
în f,imp de patruzeci de ani. Pentru aceia m am mâniat 
pe neamul acesta, şi am z is : pururea rătăcesc cu inima, 
şi nu au cunoscut căile mele; precum m‘am ju ra t întru 
mâniea mea, de vor întră întru odihna mea». (Cap. 3, 
7— 1 1 ).

Vorbind Pavel despre credinţă, şi zicând că «casă a 
lui suntem, numai dacă vom ţinea neciălită îndrăznirea şi 
lauda nădejdei până în sfârşit-», arată în urmă, că cu
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adevărat trebue a aştepta, iară aceasta se adevereşte din 
sfintele scripturi. Luaţi sama însă, căci a spus oare cum 
ceva greu de priceput, şi întunecat. De aceia este nevoie 
ca spunând mai întâi cele cuvenite nouă, şi învâţându-vă 
pe scurt întregul scop, să atingem aşa zicând cu cuvântul 
cele scrise; căci atunci nu veţi mai avea nevoie, dacă 
veţi afla scopul apostolului. Vorba lui era despre spe
ranţă, că trebue a nădăjdui cele viitoare, şi că numai 
decât va fi o răsplată a ostenelilor de aici, un rod şi 
odihnă. Iară aceasta o învederează cu Prorociil, şi zice: 
«Drept aceia precum zice Duhitl S fâ n t: astăzi de veţi auzi 
glasul lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca şi întru 
întârâtare in ziua ispitirei în pustie, cu care m'au ispitit 
părinţii voştri; ispititu-ni au şi au văzut lucrurile mele 
patruzeci de ani. Pentru aceia m am mânieat pre neamul 
acesta, şi am zis : pururea rătăcesc cu inima, şi ei n au 
cunoscut căile mele. Precum m am ju ra t întru mânie a mea, 
de vor întră întru odihna mea*. Trei sunt odihnele, z ice : 
întâia acea a Sâmbetei, în care Dumnezeu au încetat cu 
lucrurile sale; a doua acea a Palestinei, în care întrând 
Iudeii, trebuia să se odihnească de ostenelele cele multe, 
şi a treia acea adevărată odihnă, împărăţia cerurilor, în 
care cei ce vor câştiga-o se vor bucura în adevăr de os
tenelele şi năcazurile lor. Deci aici el pomeneşte de aceste 
trei odihne.

Dară de ce oare vorbind de o singură odihnă, el .a 
pomenit de cele trei ? Ca să învedereze că Prorocul 
grăieşte de aceasta. «Că pentru cea dintâi n’a spus el, 
zice; câci cum ar fi spus de cea petrecută de demult? 
Şi nici pentru a doua n’a spus, căci cum ar fi spus când 
şi aceasta îsi avusese sfârşitul ? «JVu vor intra , zice, întru 
odihna mea». Nu rămâne deci decât cea de a treia. Insă 
este necesar de a explica istoria, ca astfel să putem face 
mai clar cuvântul nostru. Fiindcă ieşise din Egipet şi 
făcuse mult drum, în car.e timp primise multe dovezi 
despre puterea lui Dumnezeu, şi în Egipet, şi în marea 
roşie, şi în pustiu, au voit a trimete iscoade care să ob
serve bine natura pământului, iară aceştia întorcându-se 
admirau ţara, spunând câ ar fi îmbelşugată în fructe de 
bun soiu, şi cu oameni puterniei şi neînvinşi. Dară iată
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că Iudeii fiind nesimţitori şi nerecunoscători, era nevoie 
de a li aminti din nou de binefacerile lui Dumnezeu, cum
i-a scos pre dânşii din mijlocul armatelor Egiptene, care 
îi ameninţa cu atâtea primejdii, şi i-a făcut stăpâni ai 
prăzilor de război; şi iarăşi în pustie a sfărâmat piatra 
şi Ie-a hărăzit apă cu îmbelşugare, ba încă le-a dat şi 
manâ, şi alte fapte minunate a săvârşit, ca să. creadă lui 
Dumnezeu. Dară ei nimic din acestea n’au priceput, ca 
şi cum nu s’ar fi petrecut nimic, şi astfel îndobitociţi 
voiau iarăşi să se întoarcă în Egipet, zicând că «ne-a 
scos pre noi Dumnezeii de acolo, ca să ne omoare pre 
noi cu copiii şi temeile noa'tre». Deci Dumnezeu mâniin- 
du-se, că atât de degrabă au pierdut din minte cele pe
trecute, s ’a jurat că nu va intra acel neam în odihna 
vorbită, şi astfel toţi s ’su pierdut în pustie. «Deci David, 
zice, după aceia si după ctle petrecute cu acel neam, 
vorbind zicea: «Astăzi de veţi auzi glasul lui, nu vă în
vârtoşaţi inimile voastre», ca nu cumva să pătimiţi ace
leaşi, pe care le-au pătimit părinţii şi strămoşii voştri, şi 
asttei să vă lipsiţi de odihnă, adecă de acea odihnă ce 
va fi». Câ dacă ei au fost lipsiţi dc acea odihnă, c e  ce 
le zice iarăşi acele vorbe: «Astăzi de veţi auzi glasul, lui, 
nu vă 'învârtoşaţi inimile voastre, ca şi părinţii voştri» r 
Şi care alta poate fl acea odihnă, decât împărăţia ceru
rilor, a căriea icoană şi -tip este Sâmbăta ?

Apei punând întreaga mărturie, care este: % Astăzi de 
veţi auzi glasul lui, nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca şi 
întru mânie în ziua ispititei în pustie, unde m-au ispitit 
părin ţii voştri; ispititu-m au şi au văzut lucrurile mele 
patruzeci de ani. Pentru aeda m am mânieat pre neamul 
acesta, şi a?n zis : pururea rătăcesc cu inima, şi ei n’au 
cunoscut căile mele. Fretum m am ju ra t întru măniea meay 
de veţi întră intru odihna mea-»-— la urmă adaoge: « Ve
deţi, fraţilor, ca să nu fie cândva întiu vreunul din voi 
inimă vicleană a necredinţa, . dtpăriânou-se dela £)umne~ 
zeul cel viu» (Veis, 12). Căci necredinţa vine deia învâr- 
toşarea inimei, şi preium părţile cele aspre şi înţepenite 
afe trupurilor nu se mişcă în mănile doftorilor, tot aţa şi 
sufletele ceie învârtoşate nu se mişcă de cuvântul Iui 
Dumnezeu, aşa că la uimâ este firesc de a nu crede în

8
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faptele petrecute, ca şt cum n’ar fi nîmîc adevărat. De 
aceia zice: « Vedeţi, fraţilor, ca să nu fie cândva în vre
unul din voi inimă vicleană a necredinţei, depârtându-se 
dela Dumnezeul cel viu» De vreme ce cuvântul despre 
cele viitoare nu este atât de probabil ca de cele petre
cute dejs, apoi apostolul li aminteşte istoria în care tre
buia sâ creadă. «Dacă părinţii voştri, zice, fiindcă n’au 
crezut, despre cum trebuia sâ creadă, au pătimit acestea, 
apoi cu atât mai mult voi, căci şi câtră voi este zis acest 
cuvânt, fiindcă expresiunea «astăzi», zice, înseamnă «dea- 
pururea», pe cât timp va exista lumea»,

« De aceia vă îndemnaţi pre voi înşi-vă în toate silele, 
până Ce se numeşte «astăzi» (Vers. 13), adecă «edifiica- 
ţi-vă unul pre altul, ridicaţi-vă pre voi înşi-vă, ca să nu 
se  întâmple aceleaşi». <Ca sâ nu se învârtoşeze cineva 
dintre voi cu înşelăciunea păcatului». Ai văzut cum pă
catul fdce pe ■ necredinţă ? Precum necredinţa zămisleşte
o vieaţâ stricată, tot aşa şi sufletul dispreţueşte, când 
ajunge în adâncimea răielor, iară dispreţuind nu primeşte 
de a crede, ca să scape de frică, dupre cum zice: < Că 
au z is : nu va vedea, nici va pricepe DumHezeul lui Iacob», 
şi iarăşi: «fjm ba noastră o vom mări, buzele noastre la
?\oi sunt, cine este nouă Domn» ? şi iarăşi: «Pentru ce au 
mâniat necredinciosul pe  Du?nnezeu» ? şi iarăşi: Zis-a cel ne
bun întru inima sa : nu este Dumnezeu*, stricatu-sau şi 
urâţi s’au făcut întru ?neşteşugirii>, şi iarăşi: «Nu este 
frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lui, că au viclenit 
înaintea tui, ca să afle fără de legea lui şi să urască* 
(Ps. 93, 7. 11, o. 9, 34. 13, 1. 35, 2. 3). Chiar şi Christos 
spune aceasta, zicâţid: « fo t cel ce lucrează râu , urăşte 
lumina, şi nu vine la lumină» (Ioan 3, 20).

Mai departe apoi adaoge: «Că părtaşi ne-am făcut lui 
Christos* (Vers. 14). Şi ce va să zică el aici ? Adecă câ 
ne împărtăşim cu el, că noi şi el una ne facem; că dacă 
el este cap, apoi şi noi suntem trup, şi deci împreună 
moştenitori, şi acelaş trup, adecă un trup suntem, dupre 
cum şi zice: <s-din trupul lui şi din oasele tu i» (Efes. 5, 30). 
«Numai de vom ţinea începătura încheerii până în sfârşit 
neclâtilă». Dară oare ce este «începătura încheerii» ? 
Credinţa pe care am primit-o, şi în care ne-am născut
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şi viem, cum ar zice cineva. Apoi adaoge: «ZV vreme ce 
ie zice: astăzi de veţi auzi glasul lu i, să nu vă învârto
şaţi inimile voastre, ca şi întru mânie» (Vers. 15). Acestea 
sunt puse în ordine inversă (xafl- uxBpSocrov dativ): <De 
vreme ce se zice: astăzi de veţi auzi glasul lui, sâ nu vă 
învârtoşaţi inimile voastre*.

«Drept aceia sâ ne temem ca nu cumva-părăsind fă g ă 
duinţa de a intra întru odihna lui, să. se socotească (crează) 
cineva din voi a fi lipsit. Pentru că şt nouă bine s’a vestit 
ca ţi acelora, ci nu a folosit acelora cuvântul auzului, 
ne fiind amestecat cu credinţa celor ce au auzii* (Cap. 4, 1.2).

Expresiunea «-astăzi» însamnă «părerea». Darâ oare 
cum «na folosit» ? Adecă, câ dacă cuvântul n’a folosit, 
a fost din causâ că n’a fost amestecat cu credinţa. Apoi 
voind a-i înfricoşa, învederează aceasta tocmai din cele 
zise- *Pentruca oare cari auzind l- au ntâniaţ, dară nu toţi 
cari au ieşit din Egipet cu Mossi. Dară asupra cărora 
s'au mâniat patruzeci de ani ? Au nu asupra acelora ce 
au păcătuit, ale căror oase au căzuc în pustie ? Ş i cărora 
s’a ju ra i să nu intre întru odihna lui, fă ră  numai celor 
necredincioşi ? Ş i vedem că nu au putut intra pentru ne
credinţă». (Vers. 16—19). Spunând mărturia, la urmă 
pune şi întrebarea, care face cuvântul lămurit. Căci când 
el zice: * Astăzi de veţi auzi glasul lui, să nu vă învâr
toşaţi inimile voastre, ca şi întru mânie» de cine- anume 
pomeneşte ca învârtoşaţi, ca necredincioşi? Oare nu de 
ludeî ? Ceia ce eî spune, aceasta înseamnă: «Au auzit 
de sigur şi aceia, precum auzim şi noi, dară n’au avut 
nici un folos. Deci sâ nu vă închipuiţi că numai auzind 
propovedmrea vă veţi folosi, fiindcă şi acela au auzit, 
darâ cu nimic nu s’au folosit, fiindcă n’au crezut». Câ 
şi cei de pe lângă Haleb şi lisus Navi ') numai fiindcă 
nu s ’au înţeles cu cei necredincioşi, au putut să scape 
de pedeapsa ce era hotărîtă a li se aplica acelor. Şi pri
veşte itiine: n-a zis «nu s ’au înţeles», ci «nefiind ameste
caţi cu credinţa», adecă au stat deoparte, nu s ’au ames
tecat cu cei ce aveau una şi aceiaşi credinţă. Aici mi-se 
pare că tace aluziune şi la o răzvrătire.

’) A se vedea cap. 14 din C artsa lui lisus Navi.
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«Câ vom intra întru odihna, zice, cei ce am zăzu t» 
(Vers. 3). De unde anume se învederează aceasta, a 
adaos, zicând: «Precum m am ju ra t întru mânia mea, de 
vor intra intru odihna mea, măcar deşi erau făcute lucru
rile dela zidirea lumei*. Şi totuşi vorbele acestea nu arată 
că noi nu vom . intra întru odihnă, ci că aceia nu vor 
intra. Deci ce înseamnă aici ? Se încearcă a arăta pentru 
acum, că dupre cum odihna aceea nu împiedecă de a 
s e  numi şi altă odihnă, tot astfel şi aceasta nu îm piedeci 
pe cea a împărăţiei cerurilor. Până aici dară voieşte a 
arăta că aceia nu s ’au învrednicit de odihnă. Cum că 
aceasta o spune, zice: «Ca au zis oare unde de ziua a
şeaptea aşa : şi S ’au odihnit Dumnezeu în ziua a şeafitea 
de toate lucrurile sale. Ş i de aceasta ia ră şi: de vor intra 
întru odihna mea*. Ai văzut cum odihna aceea nu îm
piedecă pe aceasta de a fi ? «Că de vreme ce au rămas 
oarecari a intra întrânsa, iară aceia cărora mai ’nainte 
bine li s'au vestit, nu au intrat pentru necredinţă, iarăşi 
rândueşte o zi oarecare ; astăzi, întru David, zicând, despre 
atâţia  ani, precum s’au sisi> (Vers, 6. 7). Darâ' ce în- 
samnă ceia ce el spune aici ? «Fiindcă sunt datori, zice, 
de a intra unii numaidecât, iară dânşii n’au intrat». Cum 
că trebue a intra şi cine anume trebue a intra, sâ auzim 
de unde ni se învederează aceasta. «Câ după atâţia ani, 
zice, David iarăşi grăieşte: «Astăzi de veţi auzi glasul luiy 
să  nu vă învârtoşaţi inimile voastre».

«Că de li-ar fi făcut lisus acelora odihnă, nu ar fi 
gră it de altă zi după acestea» (Vers. 8). Deci este în
vederat câ grăieşte acestea, ca cum s ’ar învrednici de o 
răsplată oarecare a celor viitoare, «Drept aceia s’au lăsat 
sărbătoarea Sâmbetei norodului lui Dumnezeu» (Vers, 9), 
D e unde se vede aceasta ? Dela îndemnarea făcută: «j« 
nu vă învârtoşaţi inimile voastre», că dacă nu ar fi fost 
odihna Sâmbetei, nu ar fi îndemnat aşa, nici n’ar fi po
roncit ca să nu se mai facă. de acestea, ca nu cumva 
sâ pătimească aceleaşi. Dară cum era să pătimească ace
leaşi cei ce aveau în stăpânire Palestina, dacă n’ar fi fost
o altă odihnă ?

Şi bine a sfârşit el vorba, căci n’a zis «odihnă*', ci 
«sărbătoarea Sâmbetei», nume propriu, cu care se mân
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dreau şi 1 dădeau până şi primblărei din acea zi, numin- 
du-o «calea Sâmbetei». Că dupre cum în ziua Sâmbeiei 
porunceşte de a se depărta de toate ceie răle, şi a se 
face numai acelea ce sunt spre lauda şi cultul lui Dum
nezeu, pe care preoţii le săvârştau, şi toate câte folosesc 
sufletului, iară alta nimic, tot aşa şi atunci. El însă n’a 
spus aşa, ci numai că; o. t e l  ce a intrat in odihna lui, şi 
acela s’a odihnit de lucrurile sale, precum şi Dumnezeu 
de ale sale» (Vers. 10). «Precum Dumnezeu s’a odihnit, 
zice, de lucrurile sale, tot aşa şi cel ce intră în odihna 
sa». Fiindcă vorba li era pentru odihnă, iară aceasta do
reau toarte mult ca sâ audă când anume va fi, apoi a- 
postolul a sfârşit cu această vorbă. Expresiunea «astăzi» 
înseamnă câ niciodată dânşii să nu s e ' desnădejduiască. 
« Vă îndemnaţi pre vai înşi-vă în toate zilele», adecă, chiar 
de este cineva păcătos, pe cât timp este «astăzi* , el sâ 
aibă nădejde. Nimeni, deci, să nu se desnădejduiască, pe 
cât timp trăieşte, ci mai cu seamă nici chiar sâ aibă ini
mă rea a necredinţei, şi chiar de s’ar întâmpla, totuşi 
nimeni să nu se descurajeze, ci sâ se reculeagă pre sine 
singur, pe cât timp suntem în această lume, pe cât timp 
este «astăzi». Dară aici el nu vorbeşte numai de necre
dinţă, ci şi de cârtiri. «Ale căror oase} zice, au căzut în 
pustie».

Apoi ca să nu-şi închipuiască cineva câ vor, fi lipsiţi 
de odihnă numai cum s’ar întâmpla, adaoge şi osânda 
ce vor lua, zicând: «Pentru câ viu este cuvântul lui Dum
nezeu şi lucrător şi mai ascuţit decât toatâ sabia ascuţită 
de amândouă părţile, şi străbate până la despărţirea su
fletului şi a duhului, şi a mâdulărilor şi a mâduvei, şi 
judecătorul cugetelor şi gândurilor inimei» (Vers. 12). Aici 
vorbeşte de gheena şî de pedeapsă. «Pătrunde, zice, până 
în cele mai ascunse ale inimei voastre, şi taie sufletul. 
Aici nu au a cădea oase, nici a fi lipsiţi de pământ, pre
cum acolo, ci de împărăţia cerurilor, şi vor fi predaţi 
gheenii veşnice, osândei şi pedepsei pururelnice.

« Ci îndemnaţi-vă pre voi». Priveşte blân^eţa şi înţelep
ciunea lui; nu zice: «mustraţii», ci «•îndemnaţii», căci aşa 
trebuie a ne purta noi cu cei cuprinşi de scârbă. Aceasta 
scriind-o şi Thesalonicenilor, H zicea: «înţeleţ.ţiţi pre cei
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fă r ă  de rînduială» (I. Thes. 5, 14), pe când pentru cei 
slabi de inimă zice: «mângâiaţi pre cei slabi de inimă, 
sprijiniţi pre cei neputincioşi^ fiţi răbdători spre toţi», adecă 
nu-i' desnădăjduiji, nu-i descurajaţi, căci cel ce nu mân
gâie prş cel scârbit de necazuri, 11 face încă mai îndă
rătnic, dupre cum şi zice: «ca sâ nu se învârtoşeze cineva 
din tre . voi cu înşelăciunea păcatului». Vorbeşte aici de 
înşelăciunea diavolului, căci înşelăciune este cu adevărat 
ca cineva să nu aştepte nimic din cfle viitoare, ca să-şi 
închipue ca cele ale noastre ^unt fără nici o respundere 
şi că nu vom da sama de cele făcute de roi aici, şi nici 
că este înviere. Da şi altmintrelea: înşelăciune este nesim
ţirea, descurajarea, căci a zice: «şi ce este îa urmă? Am 
păcătuit, şi deci nu mai am speranţă de a mă îndrepta», 
este înşelăciune.

După aceia le insuflă speranţă zincând: «Păr ta şi ne-am 
făcut iui Christos» ca şi cum pare că ar zice: «cel ce 
ne-a iubit pre noi atât de mult, cel ce ne-a învrednicit 
de atâtea- bunuri, încât că ne-a făcut trupul lui, nu ne 
va trece cu vederea ca să ne pierdem. Să cugetăm bine, 
zice, de câte bunuri ne-am învrednicit, căci noi şi Christos 
una suntem. Deci, sâ nu ne îndoim . în credinţă cătră 
dânsul». Tot aceasta lasă a se înţelege şî în altă parte, 
zicând: «De răbdăm, împreună cu dânsul vom şi împârâţi» 
(II. Timoth. 2, 12); tot aceasta spune şi prin expresiunea: 
«Părtaşi ne-am fâcut», adecă ne împărtăşim şi noi de 
aceleaşi bunuri ca şi Christos. Cu alte cuvinte îi îndeamnă 
punându-li înainte cele bune. După aceia li pune de faţă 
şi cele posomorite. *Drept aceia sâ ne temem ca nu cumva 
părăsind făgăduinţa despre intrarea întru odihna lui; sâ 
se socotească cineva din voi a fi lipsit», căci aceia, este 
învederat şi de toţi mărturisit, t-Ispititu-m-au, zice, şi au 
văzut lucrurile mele patru-zeci de ani». Ai văzut că nu 
trebuie de a învinovăţi pre Dumnezeu, ci trebue a crede 
întrânsul, fie că ne ocroteşte, fie că nu, căci iată cum 
el învinovăţeşte pe aceia acum, câ au ispitit pre Dumnezeu. 
Cel ce voieşte a avea dovezi despre puterea, sau pronia 
sau despre îngrijirea Iui, acela nu crede că el este pu
ternic, şi nici filantrop. Aceasta scriind cătră Ebrei, lăsa 
a se înţelege, voind poate ca dânşii să aibă în ispitele
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lor ca o dovadă şi o mustrare despre proniea şi îngriji
rea lui Dumnezeu cătră de dânşii.

Ai văzut cum din necredinţă vine totdeauna mâniea, 
şi din mânie provocarea ? «Drept aceia s ’au lăsat $erbă~ 
toarea Sâmbetei norodului lui Dtunmzeu». Priveşte cum 
el întreaga cuvântare a făcut-o în raţionamente. «S’au 
jurat, zice, strămoşilor voştri, că nu vor intra în odihna 
lui, şi nu au intrat. Apoi după trecere de mai mult timp 
vorbind Iudeilor, li zicea: <sâ nu vă învârtoşaţi înhnile 
voastre, ca şi părinţii voştri» învederând prin aceasta că 
este şi o altă odihnă». Căci despre Palestina nu putem 
spune, fiindcă o aveau; tot aşa şi de ziua Sâmbetei nu 
putem spune, de oarece nu puteâ vorbi de aceasta ce 
se întâmplase în timpurile de demult. Aşa dară cu ade
vărat el face aluziune aicî la altă odihnă,

*) Cu adevărat că aceea este odihnă, de unde «a fu 
g it toată durerea, întristarea şi scârba-». (Isaia 35, 10), 
unde nu sunt griji, nici ostenele, nici frica ce zguduie 
sufletul, ci numai frica de Dumnezeu, plină de plăcere. 
Acolo nu este a se auzi: întru sudoarea feţei (ale vei 
mânca pânea Ta». (Facerea 3, 19, 16), şi nici spini şi 
pălămidă, şî nici că se poate auzi: «întru dureri se naşte 
fit, şi lasă bărbatul tău, întoarcerea ta , şi el te va stă
pâni», ci totul e în pace, bucurie, plăcere, mulţămire, 
bunătate şi blândeţă. Nu este acolo pizmă, nici viclenie, 
nu este boală, nu este moarte, nici aceea a trupului, nici 
aceea a sufletului, nu este întuneric, nu este noapte, ci 
toate sunt ziuă, toate lumină, toate strălucite. Nu este 
acolo osteneală, nici oboseală, ci pururea vom petrece 
în plăcerea celor bune şi plăcute. Voiţi poate vă dau şi 
icoana stărei de acolo? Nu este cu putinţă; cu toate a- 
cestea însă, pe cât îmi este cu putinţă mâ voiu încerca 
să vă dau oare care imagină, să ne uităm ia ceruri, când 
nici un nour nu este în faţa sa, şi când se vede coroana 
sa; apoi după ce vom observa pe un" timp îndelungat 
taţa sa, să ne gândim că şi teren vom aveâ acolo, nu ca 
cel pe care-1 avem aici, ci fiind cu atât mai trumos, cu 
cât mai frumos este tavanul de aur, de cât cei de lut.

*) Partea morală. D espre o d h n a  viitoare, ţi  despre m uîţăm irea ce iot ce 
reşti. vVeron)
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Gândeşte-te apoi şi la un alt tavan de deasupra acestuia; 
gândeşte-te încă la cei deacolo, la îngeri, arhangheli, la 
acele nemărginte cete ale netrupeştelor puteri, la însăşi 
împărâţiea lui Dumnezeu, la tronul părintesc. Dară, pre
cum am lost zis, nu poate cuvântul să reprezinte totul; 
este nevoie de experienţă, şi prin experienţă de cunoş
tinţă. Cum crezi, spune-mi, că era Adam în paradis? Apoi 
petrecerea de aici este cu atât mai bună de cât cea dea
colo,. pre cât mai bun este cerul decât pământul.

Dară să ne închipuim şi o altă icoană. De s ’ar întâm
pla ca împăratul de acum să stăpânească înteaga lume, 
şi să nu fie supărat nici de războae, şi nici de griji, ci 
să fie cinstit numai, şi să petreacă în plăceri, având multe 
venituri, şi aurul curgându-i de pretutindeni, şi fiind bine 
văzut şi admirat, apoi ce Jeliu de suflet credeţi că ar a- 
vea el, când ar vedea războaele încetate pe toată faţa pă
mântului ? Cam aşa fel va fi atunci, sau mai bine zis nici 
prin această imagină n’am reprezentat bine până acum, 
şî de aceia trebuie a căuta alta. Gândeşte-te deci; dupre 
cum copilul împărătesc nu simte nimic, pe cât timp se 
găseşte în mitra mamei sale, dară dacă s’ar întâmpla ca 
de de~odată să iasă de acolo, şi să se urce pe tronul 
Împărătesc, nu cu încetul, ci fără de veste ar pune stă
pânire pe toate; tot aşa este şi starea aceasta, şi aceea; 
sau dacă un încarcerat oarecare, după Ce a pătimit mii 
de rele, fără de veste ar fi răpit şi pus pe tronul împă
rătesc. Dară nici aşa încă n’am reprezentat bine imagina. 
Căci aici, op şi câte bunuri ar aveâ cineva, fie chiar şi 
împărăţia, întâea zi simte plăcere mare, poate şi a doua 
şi a treia, dară cu trecerea timpului de şi simte plăcere, 
totuşi nu atât de mare, căci se împuţinează prin obişnu
inţa de toate zilele, ori care ar fi ea, pe când acolo nu 
nurpai că nu se împuţinează, ci încă şi sporeşte. Căci 
gândeşte-te cât de fericit va fî sufletul ce se duce acolo, 
care nu se va lipsi niciodată de acele bunătăţi, şi nici 
că se va face vre-o prefacere, ci viaţă ce nu va avea 
sfârşit, vie aţă lipsită de orice primejdie, de orice grijă şi 
nemulţămire, plină de plăceri şi de mii de bunuri. Câ 
dacă noi când ieşim la câmp, şi vedem corturile ostaşilor, 
întinse, când vedem suliţele, coifurile, scuturile cete ro



tunde strălucind, deodată rămânem ca uimiţi de acea 
privelişte; ba dacă am vedea şi pe împăratul trecând prin 
mijloc, călărind pe un cal şi ţinând în mâini arme au
rite, ne închipuim că avem totul înaintea ochilor noştri, 
apoi ce crezi că va fi când voi vedea corturile cele veş
nice întinse în ceruri?. «Ca sâ vă primească pre voi, zice, 
întru corturile cele de vecin, (Luca 16, 9); când vei ve
dea pe liecare din acestea strălucind mai mult de cât 
razele soarelui, nu doară ca fiind de fier sau aramă, ci 
din cauza slavei aceleia, ale căreia sclipiri nu poate ale 
vedea ochiul omenesc. Dară dacă acestea sunt zise cu 
privire la oameni, apoi ce ar putea spune cineva de acele 
miliarde de îngeri, şi de arhangheli, de herubimi, de se
rafimi, de tronuri, de domnii, de stăpânii, de puteri, a 
căror frumuseţă întrece orice minte omenească ? Darâ oare 
până unde vom merge alungând ceia ce nu se poate pri
cepe ? «Că nici ochiul n a  văzut, zice, nici urechia n a  
auzit şi la inima omului nu s’au suit». (I. Corinth, 2, 9). 
Deci, nimic na poafe fi mai grozav pentru cei ce nu se 
vor învrednici de acele bunuri, şi mai fericit în acelaş 
timp pentru cei ce se vor învrednici de ele. Să fim deci 
noi dintre acei fericiţi, ca să ne învrednicim de bunurile 
veşnice, întru Hristos lisus Domnul nostru, căruia împre
ună cu Tatăl şi cu Duhul sfânt se cade, slavă, stăpânirea 
şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin.

-  1 2 ;  —

O M I L I A  V I I
«Deci sâ ne nevoim a intra întru acea odihnă, ca sâ nu 

cază cineva întraceiaşi pildă a neascultărei. Pentru câ viu 
este cuvântul lui Dumnezeut şi lucrător, şi mai ascuţit de 
cât toată sabiea ascuţită de amândouă părţile, şi străbate 
până la dispârţirea sufletului, şi a duhului, şi a mădu- 
lărilor% şi a măduvei, şi judecător cugetelor şi gândurilor 
inimei. Ş i nu este nici o făptură nearătatâ înaintea lui, ci 
ţoale sunt goale si descoperite înaintea ochitor luiy cătră 
care ne este nouă cuvântul». (Cap. 4, 11 — 13).
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Mare dar este credinţa, şi mântuirea, şi fără de dânsa 
nu este cu putinţă a se mântui cineva vreodată. Decât 
numai că na este deajurn spre a lucra singură credinţa, 
ci se cere şi o vieaţă corectă. Aşa că deaceia şi Paveî 
sfâtueşte pre cei ce deja s-au învrednicit tainelor, zicând: 
<Să ne nevoim a intra întru acea odihnă'» «Sd ne nevoim» 
zice, ca şi cum nu e deajuns credinţa, ci trebuie a adaoge 
şi vieaţa şi a pune o mare râvnă. Câ trebuie cu ade
vărat multă râvnă, ca să ne ridicăm la ceruri. Pentru că 
dacă nu s-au învrednicit de pământ ceice atâtea năcazuri 
au, îndurat cei ce au rătăcit în pustie şi nu au putut a se 
învrednici ca să vadă pământul, fiindcă au cârtit, şi au 
curvit, apoi cum vom putea noi a ne învrednici de ceruri, 
vieţuind cu nepăsare şi în trândăvie? Trebuie deci de a 

\.avea o mare râvnă. Şi priveşte, câ el n-a stat până ia 
paguba de a nu intra, căci n-a zis «să ne nevoim a intra 
întru linişte, ca sâ nu cădem dsntratâtca bunuri», ci el a 
adaos tocmai ceia ce mai ales aţâţă pe oameni. Şi ce 
anume? i-Ca sâ nu cadă, zice, întraceiaşi pildă a neascul- 
lâ re i». Şi ce va să zică aceasta? Adecă, ca să avem mintea 
aţintită acolo; acolo sâ ni fie speranţa şi aşteptarea; ca 
să nu cădem lâ feliu cu âceia. Cum că vom cădea, în
vederează exemplul ««« într aceiaşi p ildă» Apoi ca nu 
cumva auzind «întraceiaşi» să’ţi închipui câ va fi aceiaşi 
pedeapsă, ascultă ce adaoge;

« Pentru că viu este cuvântul lui Dumnezeu, $i lucrător, 
s i mai ascuţit decât toată sabie a ascuţită de amândouă 
părţile, şi străbate până la despărţirea sufletului şi a du- 
kului, şi a mădulârilor, şi a măduvei, şi judecător cugetelor 
f i  gândurilor inimei*. Arată aici, că şi acelea le-a lucrat 
cuvântul lui Dumnezeu, care vieţueşte încă, şi nu s’a stins. 
Deci, să nu-ţi închipui că dacă ai auzit vorba, «.cuvânt» 
apoi să o crezi zise cum s-ar brodi, căci *este mai as
cuţit decât toată sabiea ascuţită», zice. Priveşte acum şi 
pogorământul ce'l face, şi de aici te gândeşte de ce oare 
a  trebuit ca şi pe Proroci să-i numească sabie, şi suliţă, 
şi ascuţiş. <De nu vă veţi întoarce, zice, sabiea sa b va 
îua  1) arcul seu l-a încordat, şi l-a gătit pre eh  (Ps. 7,

') Originalul zice : „Tr/V pojj.tfcuotv c/Ăxob otiÂSoosi'1 — sabiea sa o
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13). Câ dacă astăzi, după atâta timp", şi săvârşirea atâtor 
lucruri mari, na poate înfricoşa auditorul numai cu numele 
de «cuvânt», ci. are nevoie şi de aceste expresiuni, ca 
asffelîu să arate superioritatea izvorâtă .din comparaţiune, 
apoi cu atât mai mult atunci.

Ş i străbate, zice, până la dispărţirea sufletului şi a du
hului». Dară ce spune el aici? Lasă a se înţelege ceva 
foarte înfricoşat, sau că poate Duhul disparte de suflet, 
sau că poate disparte chiar şi pe ceîe trupeşti, şi nu precum 
sabiea care disparte numai pre ceîe trupeşti. Arată aici 
în fine, că şi sufletul este pedepsit, şi că cele lăuntrice 
ale omului sunt cercetate, dispârţind aşa zicând pe om 
în totul. «Ş i judecător cugetelor, zice, şi gândurilor inimei, 
şi nu este nici-ofăptură nearătatâ înaintea lui». Prin aceste 
cuvinte mai ales i-a înfricoşat, ca şi cum pare că ar z ice: 
«Să nu vâ încurajaţi, dacă poate aţi stat neclintiţi în cre
dinţă, căci ei este care judecă cele ascunse ale inimei, 
şi el este care examinează şi pedepseşte. «Şi ce spun 
eu de oameni, zice, căci de ai spune de îngeri şi de ar
hangheli, de heruvimi şi serafimi, sau de ori-ce altă făp
tură,— toate sunt descoperite ochiului său, toate sunt în
vederate şi de faţă pentru el, aşa că nimic nu poate fi 
ascuns de dânsul».

Toate suni goale şi descoperite înaintea ochilor lui, către 
care ni este nouă cuvântul» (TC&vra YOţiva ncâ texpâ TjXio|XSVct 
toi? c<p3-e*X|j.';î? a&iou, irpo? Sv Tjţxîv o /.oţoc). A întrebuinţat 
cuvântul terpa)T7]/dofis va în loc de <pavsp&, punând la mij
loc o metaforă împrumutată, dela pieile cele jupuite de 
preoţi cu ocaziunea jărtfelor. Câ precum adecă prin* tă- 
erea animalului proadus spre jârtfă şi porni jupuirea pi
elei de pe trup toate cele dinăuntru sunt descoperite ochiu
lui preotului asemenea şi ochiului lui Dumnezeu toate 
sunt discoperite. Dară tu priveşte cum apostolul între
buinţează tot-deauna imagini corporale, şi aceasta din 
cauza slăbiciunei auditorilor. Cum că erau' slabi şi ne
putincioşi, a invederat o în multe locuri,, spunând că au

va luci. V e rb u i  în s a m n ă  lustruiesc, f r e c  un corp până  sclipeşte.
scHvsicsc. D c c i ,  e x p r e s iu n e a  *sibiea sa o va tuci> i r a v e d e r e a z ă  g r i j a  p u s ă  d e  a  
a s e  o ţ i  p â n ă  t n t r a t â t a  s a b ie a ,  in c â t  că. s e  c u n o a ş t e  d in  lu c i r e a  e i .  In  s e n i  m e 
t a l  o r ie  s e m n i f ic ă  mâniea  c e lu i  c e  o  ţ i n e  In  m â n ă .
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nevoie de lapte, iară nu de mâncări tari- z lo a te  sunt 
goale şi descoperite înaintea ochilor lut, cătră care ni este 
nouă cuvântul*. Dară oare ce va să zică aceiaşi 
pildă a ne ascult ar ei * > E ca şi cum ar zice cineva: «de
ce n-au văzut aceia pământul? De sigur câ prin aceasta 
au luat arvona puterei lui Dumnezeu. Trebuia sâ creadă; 
însă iinpuţinându-se peste mâsurâ din cauza fricei, şi ne- 
închipuindu-şi nimic mare de Dumnezeu, cum şi aceia că 
ajunsese mici de suflet, prin aceasta s ’au pierdut». Se 
mai poate, spune şi altceva, câ adecă făcând cea mai 
marc parte din dram, tocmai când ajunsese la uşă aşa 
zicând, când ajunsese la Uman, s ’au afundat. «De aceasta 
mă tem şi pentru voi, zice; mâ tem sâ nu cădeţi-ca şi 
aceia din cauza neascultărei». Cum câ şi dânşii pătimesc 
multe, le mărturiseşte mai la vale, zicând: «Aduceţi-vâ 
aminte de zilele cele mai dinainte, întru care luminându-vă 
multă luptă de patimi aţi suferit» (Cap. 10, 32). Nimeni 
deci, sâ nu se împuţineze cu sufletul, şi nici desnâdâjdu- 
indu-se spre sfârşit, sâ cadă, Câci sunt mulţi cari Ia în
ceput au multă bunăvoinţă, iară după aceia ne mai adâo- 

.gând nimica, pierd totul. «Sunt deajuns strămoşii noştri, 
zice, ca sâ vă înveţe de a nu cădea în aceleaşi în care 
au căzut dânşii, ca să nu pătimiţi cele ce au pătimit ei». 
Aceasta înseamnă: lîntraceiaşi pildă a neascultărei-». Apoi 
ca  nu cumva auzind *.întraceiaşi pildă a neascultărei să 
nu cazi» să ţt închipui aceiaşi moarte pe care au avut-o 
aceia, priveşte ce spune mai departe: «Pentrucă viu este 
cuvântul lui Dumnezeu, şi lucrător şi mai ascuţit decât 
toată sabiea ascuţită», căci acest cuvânt este mai tăios 
decât t>rice sabie, şi căzând asupra cuiva, pricinueşte 
rane dureroase, şi tăieturi nevindecate. Iară dovada aces
tora nu mai este nevoie de a o înfăţişa, şi nici de a o 
făuri, pe cât timp are o astfel de povestire grozavă. 
«Câci ce anume războiu a pierdut pe aceia? zice. Care 
anume luptă? Oare nu cădeau, automat? Deci, să nu ne- 
glijem, fiindcă n’am pătimit aceleaşi ca şi dânşii, şi întru 
cât putem zice «astăzi» ne este cu putinţa de a ne re
culege».

Ca nu cumva deci auzind de cele ale sufletului, sâ 
ne trândăvim, adaoge şi cele ale trupului. Câci atunci se
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petrece astfel, cum de pildă se petrece cu un împărat, 
care pe stăpânitorii ce au greşit mult îi dezbracă aşa zi
când, pe unul de rangul ostăşesc mai întâi, pe altul de
demnitatea ce o are, şi numai după aceia îi pedepseşte,
— tot aşa şi aici face sabiea duhului. După aceia vor
beşte de Fiul.

«Câtră care ni este nouă cuvântul», Si ce înseamnă
«câtră care ni este nouă cuvântufa'ţ «Lui, zice, avem a da
seamă de cele Tăcute. Să nu cădem, deci, nici să ne îm
puţinăm cu sufletul. Sunt îndeajuns de a ne cuminţi cele 
pătimite de dânşii. Avem încă şi «Arhiereu mare, care 
a străbătut ceţurile, pre Jisus Fiul lui Dumnezeu* (Vers.
14). Cum că deaceia a adâogat expresiunea aceasta, se 
vede din versul următor: «Câ riavem Arhiereu care să 
nu poată pătimi împreună cu neputinţele noastre» (Vers.
15). De aceia zicea şi mai' sus: Că întru ceiace a pătimit,
însuşi fiind ispitit, poate şi. celor ce se ispitesc să le ajute» 
(Cap. 2, 18). Priveşte, deci, cum şi aici face acelaşi 
lucru. Ceia ce el spune, aceasta înseamnă: «A venit,
zice, şi a călcat pe aceiaşi cale, pe care şi noi păşim 
acum, sau mai bine zis, chiar şi mai aspră, căci a luat 
cu sine experienţa tuturor celor omeneşti». Când el zice: 
««« este nici-o făptură nearăţată înaintea lui>, face alu
ziune la Dumnezeirea lui.

Apoi fiindcă a vorbit de trup, iarăşi vorbeşte mai 
eu pogorâmânt zicând: «Drept aceia având Sithiereu mare 
care au străbătut cerurile*, prin care arată şi o îngrijire 
mai mare, şi câ el stă înaintea noastră ca prieteni, şi nu 
voieşte ca noi să cădem. «Moisi, zice, nu a intrat întru 
odihnă, iară el a intrat». Şi cum nicăiri n’a spus el aceasta 
pe faţă, ca să nu se creadă că-i ia apărarea, este de mi
rare, totuşi însă se înţelege aceasta, de şi pe faţă n’a 
spus Oj ca să nu se pară că învinovăţeşte pe bărbat. Că 
dacă nimic din acestea spunând, şi totuşi îl învinovăţeau, 
zicând: * Că au auzit de tine că înveţi pre jidovii cei dintre 
neamuri sâ se despărţeascâ de ta M oisi» (Fapt. Apost. 
21, 21), cu atât mai mult încă dacă ar fi spus, câ nu 
este Palestina, ci ceriu, — mai mari decât acestea ar fi 
spus contra lui.
' Dară iată că apostolul nu atribue totul preotului, ci
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mai cere şi ceîe cuvenite din partea noastră, vorbesc de 
mărturisire, căci zice: «Având arhiereu mare, care au
străbătut cerurile, pre lisus Fiul lui Dumnezeu, să ţinem 
mărturisirea». De care mărturisire grăieşte el aici? Câ 
este înviere, este răsplată, câ sunt multe- bunuri, că 
Christos este Dumnezeu, câ credinţa este dreaptă. Acestea 
să le mărturisim, acestea să le ţinem. Cum că acestea 
sunt adevărate, se învederează de acolo că arhiereul este 
Înăuntru. Deci să nu cădem din credinţă, ci să mărturi
sim; deşi lucrurile nu sunt în faţa noastră, totuşi noi le 
mărturisim, iară dacă ar fî taţă, ar fi crezute minciună. 
Aşa câ lucrul este adevărat, de şi covârşeşte mintea noa
stră şi arhiereu! nostru este mare. < Că nu avem aridereu 
care sâ nu poată pătimi, împreună cu neputinţite noastre, 
a  ispitit intru toate, după asemănare fără de păcat» (vers.
15), adecă câ nu este ca cei mulţi dintre arhierei, ca să 
nu cunoască cele ale noastre, sau pre cei ce sunt în 
strâmtorare, şi nici ce va să zică strâmtorare, căci fiind 
vorba de oameni, este cu neputinţă ca nu să simtă la 
relele cuiva unul care singura suferit rele, singur a simţit. 
Arhiereul nostru toate le-a suferit, că pentru aceia el a 
suferit întâi, ca sâ poată a simpatiza. «.Ispitit întru toate, 
zice, după asemănare, fără de păcat». Priveşte cum şi 
aici ca şi mai sus, a pus expresiunea «după asemănare», 
adecă: a fost persecutat, a fost scuipat, a fost învinovăţit; 
a fost luat în bătae de joc, a fost clevetit, a fost alun
gat, şi la urmă a fost răstignit. *După asemănare, zice, 
fără de păcat*. Aici şi altceva mai lasă a se înţelege, câ 
este adecă cu putinţă de a fi fără de păcat, chiar şi pe
trecând în supărări, aşa că şi atunci când zice: «.întru ase- 
mănarea trupului* nu spune doară că este asemenea tru
pului, ci cum că a luat trup omenesc. Dece, deci a zis 
dintru asemănarea ?» Pentru că vorbea de trup păcătos, 
adecă că cu trupul era deopotrivă nouă, că dupre natură 
era deopotrivă dară nu şi c» păcatul.

* S ă ne apropiem dară cti nădejde la scaunul darului 
luiy ca sâ luăm milă, şi să aflăm kar spre ajutor la vreme 
de treabă» (vers. 16). Ce numeşte el scaunul darului ? 
Scaunul cel împărătesc, pentru care zice: «Zis-a Domnul 
Domnului meu, şezi dea-dreapta mea-» (Ps. 109, 1'. Ce va
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să zică oare «sâ ne apropiem cu nădejde ?» Că adecă avem 
arhiereu fără de păcat, care a biruit lumea, dupre cum şi 
zjce: * îndrăzniţi, eu am biruit lumea» (loan 16, 13). Câci 
a suferi totul, însă a fi fără de pâcat, aceasta îţiseamnă 
a fi după asemănarea omenească. «Deşi noi suntem sub 
pâcat, zicc, el însă este fără de păcat». Dară cum sâ ne 
apropiem cu nădejde ? Apoi acum este. scaun al darului, 
iară nu al judecăţei, şi de aceia să ne apropiem cu în
drăzneală, cu nădejde, ca să luăm milă, şi ceia ce cerem, 
câci lucrul este din buna îui voinţă, dar împărătesc. *vSVî 
aflăm har spre ajutor la vreme de treabă» Bine a spus 
„spre ajutor la vreme de treabă*' căci e ca şi cum ar 
zice: «Dacă te vei apropia acum, vei lua şi dar, şi milă, 
fiindcă te apropii la timp potrivit, iară de te vei apropia 
atunci, nu vei lua nimic, fiindcă apropierea-ţi va fi fără 
vreme, căci atunci nu va fi scaunul darului. Charul până 
atunci este, şi până atunci el îi acordă, iar când va 
sosi stârşitui, atunci se va scula la judecată. «Scoală, 
Dumnezeule-, zice, judecă pământul». (Ps. 81, 8).

«Să ne apropiem cu nădejde», adecă r.eavând conşti
inţă încărcată adecă neîndoindu-ne, fiindcă unul cu acesta 
nu poate a se  apropia cu curaj. De aceia zice proorocul:
* In vreme plăcută te-am ascultat pre tine, ţi în ziua mdn- 
tuirei ţt-am ajutat>. (Isaia 49, 8), pentru că chiar şi după 
botez de păcătuieşte cineva, şi se pocâieşte, este al ha
rului. Apoi ca nu cumva auzind vorbindu-se de arhiereu 
să ţi-1 închipui ca stând de taţă, de îndată îl şi duce pe 
tron, pe când preotul nu şade jos pe acel tron, ci stă 
de faţă. Ai văzut deci, că a se face arhiereu, nu este de 
ia natură, ci vine dela har, din concesiune, din deşăr- 
tare ? Aceasta şi nouă este potrivit acum o zice, ca sâ ne 
apropiem şi să cerem cu curaj. Numai credinţă să- avem 
cu noi şi totui ni dă. Acum deci este timp de dar; ni
meni să nu se descurajeze. Atunci de sigur că va fi timp 
de descurajare, când cămara de nuntă se va închide, când 
va intra împăratul ca sâ vadă pre cei chemaţi când cei 
vrednici se vor bucura în sânurile Patriarhului Abraam, pe 
când acum nu, căci priveliştea este încă de faţă, lupta 
ni stă înainte, şi premiul deasupra capului nostru.



—  1 2 8  —

’) Să ne nevoim, deci, iubiţilor, în faptele cele bune, 
precum zice şi Pavel: iKu drept aceia aşa alerga nu ca 
ş i  tuni nu aşi ş ti» (I. Cor. 9, 26). Este nevoie de călă
torie, şi încă călătorie grabnică. Cel ce aleargă, nu vede 
în calea sa pe nimeni din cei . pe cari’i întâlneşte, fie câ 
ar trece prin livezi, sau prin locuri sălbatece. Cel ce 
aleargă nu are privirea aţintită la prvitori, ci ia premiu, 
şi chiar de ar fi bogat, sau sărac, chiar de ’l laudă ci
neva sau il batjocoreşte, chiar de l’ar lua cu pietre, sau
i ar răpi casa, chiar de ar vedea pe copiii săi, sau pe 
femeie, sau orişice, el un singur lucru are în vedere: 
de a căpăta premiul. Cel ce aleargă nu stă de'loc, fiindcă 
dacă s’ar lenevi cât de puţin, totul e pierdut. Cel ce 
aleargă nu numai că cu nimic nu ’şi miceste posibil mai 
"nainte de sfârşit, ci încă atunci mai cu seamă îşi gră
beşte luga. Aceasta o zic cătrâ cei ce spun: «în tine
reţe ne-am exercitat în acestea, în tinereţe am postit, 
iară acum am îmbătrânit». Apoi tocmai acum trebuie a 
stărui în evlavie. Să nu ’mi înşiri isprăvile cele de de
mult; acum mai cu seamă trebuie sâ întinereşti, şi sâ 
înfloreşti. Că cel ce aleargă pe drumul acesta trupesc, 
cu drept cuvânt câ nu poate alerga !a fel până la fine, 
fiindcă bătrâneţea îl doboară, fiind vorba de trup, de 
sigur că totul este o luptă. Dară tu de ce îţi împuţinezi 
drumul ? De ce ’ţi miceşti pasul ? Fiind-că aici ai nevoie 
d e suflet, şi încă de suflet deştept. Dară apoi sufletul 
la bătrâneţe mai mult se împuterniceşte, atunci eî înver
zeşte, atunci mai mult se îndârjeşte. Că după cum tru
pul în timp ce este cuprins de iriguri, sau şi de alte 
boale, chiar de ar fi puternic, totuşi se slâbănojeşte, —  
iară după ce a scăpat din acea strâmtoare, îşi recâştigă 
iarăşi puterea sa, — tot aşa şi sufletul la tinereţe este 
cuprins de friguri, şi-l stăpâneşte mai mult dragostea de 
slavă deşartă, de desfătări, de pofte lumeşti, şi de multe 
alte fantezii, însă venind bătrâneţea, toate aceste patimi 
le alungă, pe deoparte fiind desgustat de ele, iară pe

' )  Parlra morala. N o i t r e b u i e  a  n e  s i l i  ( a  n e  n e v o i )  î n  f a p te le  c e l e  b u n e ,  
i a r ă  n u  a  u m b la  c a  n e b u n i  d u p ă  t e a t r e  ş i  f a p t e  r u ş in o a s e ,  m a i  c u  s e a m ă  c e i  
b ă t r â n i .  Ş i  Câ a  u z a  c in e v a  în m o d  c u m p ă t a t  d e  c ă s ă t o r i e  d e m n ă  ţ i  d e  v in ,  
c a  ş i  d e  a l t e l e  d e  a c e s t  fe l ,  c u  n im ic  nu i s e  v a t ă  m ă  b u n a  c in s t i r e  d e  Dusa- 
n e z e u .  ( V e ro n ) ,
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dealtă parte din filosofia ce o are. Câci bătrâneţea slă
bind puterile trupului, nu mai lasă sufletul ca sâ se fo
losească de ele, ci împrăştiind totul ca pre nişte duşmani 
străini, îl pune aşa zicând într’un loc curat de orice vuet, 
şi aduce mare linişte, iară frica cea mare o alungă. Chiar 
de n’ar fi altceva, totuşi bătrânii trebue sâ o ştie că se 
vor sfârşi curând, şi că fără vorbă multă dânşii se gă
sesc aproape de moarte. Când, deci, poftele trupeşti se 
furişează în sufletul lor, iară în acelaşi timp intră şi 
aşteptarea divanului judecătoresc, oare atunci, el nu se 
face mai cu băgare de seamă, dacă voieşte,, muindu ’şi 
poftele? Dară ce? Când noi vedem pe bătrâni mai stri
caţi decât pe cei tineri f De sigur că aici e vorba de o 
covârşire a răutăţei, căci de multe ori vedem şi printre 
nebuni aruncându-se în prăpastie, fără ca cineva să-i 
împingă. Deci, când vedem bătrâni bolind ca şi cei ti
neri, atunci este o covârşire a răutăţei, câci unul ca 
acesta nu are nici măcar justificarea tinerilor, şi nu poate 
să zică -..păcatele tinereţilor ţ i  ale ne ştiinţei nu te pomeni 
Doamne *(Ps. 24, 7)* Unul ca acesta ajungând la bătrâneţe 
arată câ şi în tinereţe a fost aşa, nu doară din cauza ne- 
ştiinţei lui, sau a neexperienţei, sau din cauza vârstei, ci 
din cauza trândăviei sale. Apela nu mai poate să zică: 
«Păcatele tinereţilor ţ i  ale ne ştiinţei nu te pomeni Doamne» 
care face ceia ce se cuvine unui bătrân, care s’a prelăcut 
la bătrâneţe;— darâ daci şt la bătrâneţe face lucruri ne
cuviincioase, cum ar putea fi numit unul ca acela bătrân, 
ca unul ce nu se ruşinează nici măcar la vârsţa sa? —  
căci el ie zice vorbele acelea: «Păcatele tinereţilor şi ale 
neştiinţei nu le pomeni Doamne> jfiind bătrân. Nu cumva 
deci prin păcatele ce le faci la vreme de bătrâneţe, să 
te lipseşti de iertarea păcatelor celor din tinereţe; fiindcă 
cum să nu fie absurd şi lipsite de iertare cele ce se aud 
şi se văd deseori: bătrân şezând în cârciumă, bătrân care 
aleargă la ipodrom, bâtrân care se duce la teatre, şi 
aleargă cu mulţimea ca copiii. Cu adevărat câ este ru
şinos şi de râs, că pe dinafară este împodobit cu pârul 
alb, iară Înăuntru are cugetare de copil. Dacă l-ar ne
cinsti un tânăr, el deîndatâ pune înainte pârul lui cel alb. 
Dară tu mai întâi să te ruşinezi de perii cei albi; dacă

9
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chiar tu nu te ruşinezi de cele ce faci, şi încă fiind bă
trân, apoi cum pretinzi că tânărul sâ se ruşineze sau să
se sfiească de tine? Nu te sfieşti tu singur de.pârul cel 
alb, ba încă îl necinsteşti. Dumnezeu te-a cinstit cu al
beaţa părului, ţi-a dat ţie întâietatea; de ce dară trădai 
cinstea făcută ţie? Cum se va sfii de tine tânărul, când 
tu încă mai mult iaci fapte necuviincioase? Părul alb 
atunci este de cinstit, când cineva face cele ale bătrâneţei, 
iară când face de cele ale tinereţei, devine mai de râs
de cât cei tineri. Cum veţi putea voi cei bătrâni să sfă-

. tuiţi pe cei tineri ca să fie cu rânduială, dacă voi sun
teţi ca beţi din cauza neorânduelelor?

Nu le spun acestea spre a acuza pre bătrâni, ci pre 
cei tineri. Cei ce fac cele cuvenite bătrânilor, de *ar ajunge 
chiar la' o sută de ani, totuşi sunt tineri, după cum şi 
tinerii chiar de ar fi cât de mici, însă înţelepţi vor li 
mai buni decât cei bătrâni. Cuvântul aceşti nu este al 
meu, ci însuşi scriptura obişnuieşte a face această deo
sebire, zicând : ■* Bătrânelele sunt cinstite nu cele de mulţi 
ani nici cete ce se numără cu numărul anilor» (Int. So- 
lomon 4, 8, 9). Câci noi cinstim părul alb nu pentru că 
preferăm culoarea albă în locul celei negre, ci pentru că 
este o dovadă de o vieaţă virtuoasă, şi privindu-1. noi ne 
gândim la bătrâneţea dinăuntru; iară dacă unul ca acesta 
face cu totul cele contrare bătrâneţei, tocmai pentru 
aceasta se vor face mai de râs.' Fiindcă şi pe împărat îi 
cinstim, cum, cinstim şi porfira şi coroana împărătească, 

x fiindcă sunt simboluri a stăpânirei; dară dacă de pildă 
l-am vedea necinstit împreună cu porfira, sau batjocorit 
de garda împărătească, strâns de gât şi pus Ia închisoare, 
oare atunci ne-am mai ruşina noi de porfira şi coroana 
ce poartă, şi nu am plânge de halul în care a ajuns ? 
Nu pretinde dară de a fi cinstit pentru părul cel alb, 
când însuţi tu îl necinsteşti, căci şi dânsul trebuie a se 
bucura de cinste din parţe-ţi, ca fiind un obiect frumos 
şi demn de cinste.

Nu spunem acestea contra tuturor, şi nici că cuvântul 
nostru este contra bătrâneţei cum s ’ar întâmpla, sau câ 
sant înturiat, ci contra sufletului care necinsteşte bătrâ
neţea; şi nici că le spunem acestea cu durere pentru cei
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îmbătrâniţi, ci pentru cei ce necinstesc bătrâneţea. Bă* 
trânul este ca un împărat, dacă voieşte, şi mai împărat 
decât cel ce are porfira împărătească, dacă îşi stăpâneşte 
patimile, şi le pune în ordine ostăşască; iară dacă se 
mtşcă din toc, dacă se pogoară de pe tron, dacă devine 
rob dragostei de bani, slavei deşarte, împodobirilor, ne- 
saţiului, beţiei, sau mâniei, sau curvăs&riilor, dacă îşi 
împodobeşte perii capului, sau îi unge cu ulei, prin aceasta 
arată câ singqr îşi necinsteşte vârsta cu voia sa. Şi atunci 
de ce pedeapsă oare nu ar fi vrednic unul ca acesta ? 
Dară să nu fiţi ca aceştia voi cei tineri, câci nici vouă 
încă nu vi se permite a păcătui. De ce ? Pentrucă este  
doară cu putinţă ca bătrânul să fie tânăr, că precum la 
bătrâneţe sunt tineri, tot aşa şi contrariul. Că precum 
acolo nici părul alb nu poate salva, tot aşa şi aici părul 
negru nu poate împiedeca. Deci dacă este cel mai urâ- 
cios lucru ca bătrânul să tacă de acestea, de care am 
spus, apoi cu atât mai mult tânărul, căci nici el nu este  
scutit de asemenea acuzaţiunt. Tânărul numai atunci poate 
să aibă iertare, când este de pildă chemat în adminis
trarea lucrurilor, când este fără experienţă, când pentru 
aceasta, are nevoie de timp şi încercare; iară când tre
bue a arăta înţelepciune şi bărbăţie, sau a se stăpâni de 
darul banilor, nu poate avea nici de cât.

Sunt împrejurări când cel tânăr poate fi acuzat încă 
mai mult de cât cel bătrân. Acesta are nevoie de o mare 
Îngrijire, din cauza bătrâneţei, care l-a slăbit; darâ acela, 
.care este în putere— de voieşte— de a se îngriji singur 
pe sine, de ce iertare poate fi vrednic, când răpeşte mai 
mult decât cel bâtrăn, când este răzbunător, când dispre
ţuieşte, când nu ajută mai mult decât bătrânul, când 
vorbeşte multe fâră folos, când batjocoreşte, când bâr
feşte, când se îmbată ? Şi dacâ fiind cu înţelepciune, el 
crede că nimeni nu-1 poate învinovăţi, priveşte-1 şi aici, 
cum are multe ajutoare la îndemână, numai dacâ le 
voieşte. Câci dacă poate îl supără pofta trupească mai 
mult decât pe cel bătrân, totuşi are multe mijloace la 
îndemână, prin care ar putea face mai mult decât bă
trânul, ca sâ îmblânzească acea fiară sălbatecă. Si cari 1 l
sunt acele mijloace? Ostenele, cetiri, privigheri, posturi.
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fparâ, zici tu, ce au a face acestea cu noi, cari nu sun
tem călugări» ? Acestea mi le spui mie ? Spune-îe lui 
Pavel, căci doară el zice: «.Priveghind cu ioată răbdarea 
f i  rugăciunea* (Efes, 6, 18), şi aiurea: «fi purtarea de 
g rijă  a trupului, să nu o faceţi spre pofte» (Rom, 13, 14); 
şi apoi el n'a scris acestea numai pentru monahi, ci 
pentru toţi cei ce sunt în cetăţi. Nu cumva poate omul 
din lume, datoreşte a avea ceva mai mult decât cel sin
guratec,— a convieţui cu femeia ? Aici desigur că are ier
tare, iară In celelalte de loc, ci se cuvine lui de a face 
totul deopotrivă cu monahul. Şi fericirile cele rostite de 
Mântuitorul Christos, nu sunt zise numai câtră monahi, 
fiindcă atunci s’ar pierde totul in lume, şi am putea în
vinovăţi cruzimea lui Dumnezeu. Dacă fericirile sunt zise 
numai pentru monahi, iară omul din lume nu are putinţa 
de a ie îndeplini, fiindcă el a încuviinţat căsătoria, iată 
atunci că el a pierdut pe toţi, câci dacă nu este cu pu
tinţă ca cel însurat sâ facă cele ale călugărilor, apoi 
atunci toţi sunt pierduţi şi stricaţi, iară cele ale virtuţii 
sunt închise. Cum dară este nunta cinstită, când ne îm
piedecă dela atâtea ? Deci ce ? Este cu putinţă, şi prea 
cu putinţă, ca cineva sâ aibă şi femeie, în acelaşi timp 
sâ practice şi virtutea, dacă voieşte. Cum ? Dacă având 
femei, vom fi ca cei ce nu au; daci nu ne vom bucura 
pentru averi, dacă vom face uz de cele ale lumei, ca cei 
ce nu abuzează de ele. Iară dacă unii s’au împiedecat 
dela nuntă, apoi sâ ştie că nu nunta este piedecâ, ci in- 
tenţiunea, voia cea liberă care face uz de nuntă în mod 
greşit, — fiindcă nici vinul nu provoacă beţia, ci numai 
reaua intenţiune şi întrebuinţarea lui peste măsură. Fâ 
deci uz cu cumpătare de nuntă şi vei fi cel întâi întru 
împărăţia cerurilor, şi te vei bucura de toate bunurile. 
Cărora fie ca cu toţii sâ ne învrednicim prin charul şi 
şi fiUntropia Domnului nostru lisus Christos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Duhul sfânt se cade slava, stăpâ
nirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  V I I I
«Pentru că tot Arhiereul din oameni luându-se, pentru 

oameni se pune spre cele ce sunt câtră Dumnezeu, ca să 
aducă daruri şi jertfe  pentru păcate, care sâ poată pătimi 
dimpreună cu cei ce nu ştiu şi se rătăcesc, de vreme ce şi 
el este cuprins de neputinţe. Şi pentru aceasta dator este 
precum pentru popor, aşa şi pentru sine să aducă pentru 
păcate» (Cap. 5, 1— 3).

Voieşte sâ arate fericitul Pavel, că acest Nou Testa
ment este cu mult mat bun decât cei Vechiu, iară aceasta
0 tace punând mai dinainte raţionamentele, — fiindcă aici 
nimic nu este trupesc sau fantastic, ca de pildă nu este 
templu, nu este sfânta sfintelor, nu este preot care sâ 
aibă atâtea unelte, nu sunt observaţiuni legale, ci toate 
sunt mai înalte şi mai desăvârşite, pentrucă nimic nu este 
trupesc, ci toate sunt. duhovniceşti; de altfel cele duhov
niceşti nu pot atrage atât de mult pre cei slabi, ca cele 
trupeşti. Şi acest argument il mişcă apostolul în toate 
părţile. Dară tu priveşte înţelepciunea lui Pavel : îşi face 
început cuvântărei sale mai întâi dela preot, pe care în
continuu îl numeşte Arhiereu, si dela el cel întâi arată 
deosebirea. De aceia mai întâi arată ce este preotul, cari 
sunt simboiele preotului, şi cari sunt ale preoţiei. Dară
1 se împotrivea apostolului faptul că Christos nu era nici 
nobil, nici din neam nreotesc. si nici n’a fost nreot pe 
pământ,— căci cum se putea sâ fie preot ? Deci, precum 
a făcut în epistola câtră Romanil) când având înainte o 
chestiune neprobabilă — dacă credinia tace, ceiace n’a 
putut osteneala omului şi legea, ceîace n’a putut face 
cu alte cuvinte omul cu sudoarea frunţei sale —  s’a re- 
fugiat la Patriarhul Abraam şi la acel timp a redus totul, 
tot aşa şi aici, unde croieşte o altă cale a preoţiei, pu
nând-o înainte dela cei ce au precedat. Şi precum atunci 
când vorbeşte de pedeapsă nu pune înainte numai gheena, 
ci şi cele petrecute cu părinţii lor, tot aşa şi aici, o ade
vereşte aceasta mai întâi dela cele de faţă. Trebuia ca

•) A  s â  v e d e a  C a p .  4 .
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ceîe pământeşti să fie adeverite dela cele cereşti, darâ 
când auditorul este slab şi neputincios, se întâmplă cu 
totul din contra.

Deci, acum pe cele care sunt comune ei ie pune mai 
Întâi, după care arată superioritatea. Căci superioritatea 
prin comparaţie# astei devine, când în unele este com’ună 
iară In altele covârşeşte, iară dacă nu este aşa, nici 
comparaţia nu se poate face.

«Pentruca tot Arhiereul din oameni luându-se» aceasta 
este  comun şi lui Christos — «pentru oameni se punef 
spre cele ce sunt cătră Dumnezeu»— şi aceasta deasemenea
—  *.ca sâ aducă daruri şi jertfe  pentru păcate» — şi aceasta, 
însă nu în totul, iară celelalte de loc. *Ca să poată p ă 
tim i dinpreună cu cei ce nu ştiu şi se rătăcesc». Aici în 
fine este superioritatea. *De vreme ce şi el este cuprins 
de neputinţă, şi pentru aceasta dator este, precum pentru 
popor, aşa şi pentru sine sâ aducâ pentru păcate», După 
aceia şi alt-ceva mai adaoge, acela câ de altul a fost 
trimis, şi n’a venit: cu dela sine hotărâre. In fine şi 
aceasta este comun.

* Şi nimeni singur nu-şi ia  lui şi cinste, ci cel chemat 
de Dumnezeu, ca şi Aaron» (Vers. 4). Aici şi altceva lasă 
a se înţelege, adică câ a fost trimis de Dumnezeu, ceia 
ce  dealtfel şi Christos vorbind Iudeilor, într’una li spunea: 
« Cel ce m a  trimis pe jnine, mai mare decât mine este»
ş i că *nam venit dela mine însu'mi» (loan 12, 49, 8,
4-2). Mi se pare încă, că aici face aluziune şi la acei aşa 
zişi preoţi, cari se furişase, şi cari nu erau preoţi, căci 
stricase legea preoţiei.

<Aşa şi Christos nu singur pe sine s‘a preamărit a fi 
Arhiereu» (Vers. 5). «Dară, zici tu, cum a fost hiroto
nisit de multe-ori, ca “de pildă atunci când a odrâslit
toiagul, când s’a pogorât foc şi a mistuit pre cei ce
voiau a sări pe deasupra în preoţie, în timp ce aici cu 
totul din contră, căci nu numai că nimic nu a pătimit, 
ci încă s’a şi preamărit». Şi de unde o invederează 
aceasta ? De la prorocie. Nimic nu are simţitor, nimic 
văzut, de aceia confirmă faptul dela prorocie, dela cele 
viitoare.

«Ci cela ce a grăit cătră dânsul: F iul meu eşti tu , eu
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astăzi te-am născut». Şî ce are a face aceasta cu Fiul: 
«Are a face, zice, căci aici este pusă din capul loculu: 
dovada câ a fost hirotonisit de Dumnezeu**. tPrecum şi 
întralt loc aice: Tu eşti preot în veac-, dupre tândueala 
lui Melhisedek» (Vers. 6). Câtră cine deci sunt zise 
acestea? Cine este dupre rânducaia lui Methisedek? Ni
meni altul de cât Christos, câci toţi erau sub îege, toţi 
cinsteau Sâmbăta, toţi se tăiau împrejur, şi nici unul nu 
putea arăta alt-ceva

Care în zilele trupului său cereri şî rugăciuni câtră 
cela ce putea să l mântuiască pre dânsul din moarte, cu 
strigare tare şi cu lacrâmi aducând, ţ i  fiind auzit pentru 
buna sa cucernicie, măcar că erea ftut s’a învăţat, din 
cele ce a pătim it, ascultarea$ (Vers. 7, 8). Ai văzut, că 
nimic alt nu se arată aici, de cât câ se pune de faţă 
mare îngrijire a Tatălui, şi dragostea Iui cea nemărginită r 
Căci ce voieşte prin expresiunea «cu strigare tare?* 
Nicăiri nu spune aceasta evanghelia, nici că a plâns ru- 
gându-se, şi nici că a fâcut aceasta cu strigare. Ai văzut 
că aici e vorba de pogorământ, câci n'a spus că s ’a 
rugat simplu, ci «cu strigare tare .-J». « Şi fiind auzit pentru 
buna sa cucernicie, zice, măcar câ erea Fiu, s’a învăţat, 
din cele ce a păthnit, ascultarea. Ş i fâcându-se desăvârşii, 
s’a fâcut tuturor celor ce-l asculta pre el pricina de mân
tuire veşnică, numit fiind de Dumnezeu Arhiereu, dupre 
rândueala lui Melkisedek? (Vers. 9. 10). Fie şi cu stri
gare; de ce însă şi tare, şi încă cu lacrâmi ?

« Aducând, zice, şi fiind auzit pentru buna sa cucernicie ». 
Ruşineze-se ereticii, cari tăgăduiesc că el a fost în trup. 
Dară ce spui ? Fiul Iui Dumnezeu a fost auzit pentru buna 
cucernicie? Şî ce s ’ar putea zice mai mult despre Pro
roci? Dară care este aici continuitatea ideii «şi fiind 
auzit pentru buna sa cucernicie, măcar că era f iu , s’a în
văţat din cele ce  a pătimit, ascultarea » ? Care ascultare ? 
Cel ce a ascultat până la moarte mai ’nainte de aceasta 
ca Fiu al Tatălui, cum de a învăţat după aceia ? Ai Văzut 
că aici se vorbeşte de trup? Căci spune ’mi: avea ne
voie de Tstăl, ca să poată scăpa de moarte? şi de aceia 
era întristat şi zicea: *De este cu putinţei, să treacă de
la mine paharul acesta*? Nicain, însă, fiind vorba de
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înviere, n'a avut nevoie de Tatăl, ci din contra încă, se 
pronunţă zicând: * Stricaţi biserica aceasta, fi în trei zile 
o voiu ridica pre dânsa* şi Putere am a-mi pune sufletul 
f i  putere am a lua» (Ioan 2, 19, 10, ÎS) şi nimeni n u l  
ia  pre el de la mine, ci eu î l  puiu pre el de sine‘mi> 
(Ibid.). Deci ce este aici? De cine avea nevoie? Şi iarăşi 
zicea: Iată ne suim la Ierusalim , şi fiul omului se va da 
Arhiereilor şi cărturarilor, şi-l vor judeca pre el spre 
moarte, şi-l vor da pre el neamurilor ca să-l batjocorească, 
să-l bată , şi să-l răstignească, şi a treia zi va învia» de 
unde se vede câ n’a zis: «mâ va îaviea Tatăl». Deci, 
cum de a avut trebuinţă pentru aceasta? Darâ pentru 
cine oare se ruga el? Desigur că pentru cei ce crezuse 
lui. Ceiacc el spune, aceasta înseamnă: este ascultat cu 
uşurinţă. Fiindcă Iudeii nu aveau pentru dânsul o părere 
cum ar fi trebuit, zice apostolul că a fost auzit, ceia ce 
dealtfel chiar şi însuşi Christos îndemnând pe ucenici, li 
zicea: «De rn aţi iubi pre mine, v’aţi fi bitcurat căci am 
zis vonâ\ merg la Tatăl, că Tatăl meu mai mare de cât 
mine este* (Ioan, 14, 28). Cum însă el nu se slăvea pre 
sine, el care s'a deşărtat pre sine, care s ’a dat pre sine 
pentru păcatele oamenilor? <care s’a dat pre sine, zice 
pentru păcatele n o a s t r e şi iarăşi: «Cel ce s’a dat pre
sine singur preţ de răscumpărare pentru toţi» (Galat. 
1, 2. I Timoth. 2, 6). Deci, ce însamnă aceasta? Ai 
văzut darâ-că el vorbeşte acestea pentru trupul său? Tot 
aşa şi aici. <Măcar că era P iu , zice, a fost auzit pentru 
buna sa cucernicie». Cu alte cuminte apostolul voieşte a 
arăta câ aceasta este mai mult din succesul său, decât 
din harul lui Dumnezeu, «Atât de mare îi era evlaviea, 
zice, în cât că şi pentru aceasta a arătat respect şi sfîaîă 
taţă de Dumnezeu. A învăţat a asculta, a se supune iui 
Dumnezeu».

Şi făcându-se desăvârşit zice, s'a fâcut tuturor celor ce l  
asculta pre el pricină de mărturisire veşnică*. Aici iarăşi 
arată cât de mare este câştigul urmat din pătimiri şi su
ferinţe, «Dacă el, Fiul lui Dumnezeu, zice, a câştigat 
prin faptul că s ’a supus pătimirilor, apoi cu atât mai 
mult noi». Ai văzut dară c i  tot ce a vorbit despre su
punere, a fost cu scopul de a face auditorul ca să
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asculte. Mi se pare câ i-se abătuse din calea cea dreaptă. 
■«Din cele ce a pătimit, zice, a învăţat a se supune în- 
tr’una luî Dumnezeu>. *Şi făcându-sc desăvârşit» prin 
patimi. Aceasta deci este perfecţ>unea sau desăvârşirea 
moraîâ, şi prin aceasta trebuie a ajunge ia perfecţiune. 
Câ el nu numai pe sine s’a mântuit, ci şi altora s’a făcut 
pricinuitor de mântuire cu prisosinţă; dupre cum şi zice: 
*şi făc&ndu-şe desăvârşit, s’a făcut tuturor celor ce l  
ascultă pre el pricină de mântuire veşnică».

«Numit fiind de Dumnezeu Arhiereu, dupre rânduiala 
lui Afelckisedeh, ’ pentru care mult este nouă cuvântul, şi 
cu anevoe tălmăcmdul a grai * (Vers. 10— 11). Urmân i 
a .aduce vorba de deosebirea în preoţie, mai întâi îi ceartă 
pre dânşii, arătând că şî un astfel de pogorământ a fost 
lapte pentru dânşii, şi pentru câ erau prunci, apoi a stă
ruit încă mai mult în chestiunea trupului său, şi vorbeşte 
ca pentru un drept oarecare. Şi priveşte că nici nu a 
tăcut în totul cu această vorbă, şi' nici n’a spus-o pe 
deantreguî, pe deoparte spre a ridica cât mai sus cuge
tele lor, făcându-i de a fî desăvârşiţi, şi să nu fie lipsiţi 
de dogmele cele mari, iară pe dealta spre a nu-i lăsă 
ca să li se întunece mintea lor,.

«Pentru care, zice, mult este nouă cuvântul, şi cu ane
voie tilmăcindu-l a grăi, de vreme ce neputincioşi (trândavi) 
v-aţi făcut cu au z urile >. Fiindcă dânşii nu aud, de aceia 
şi cuvântul cu anevoie este tălmăcindu-1 a grăi, câci când 
cineva vorbeşte cătră nişte oameni, cari nu urmăresc cu 
băgare de seamă şi nici nu pricep cele grăite, desigur 
că a li tălmăci bine nu va putea. Darâ poate câ cineva 
dintre voi, cari staţi aici de faţă, se tulbură, şî consideră 
faptul ca o mustrare, dacă din pricina Ebreilor a fost 
împiedecat a auzi cuvinte desăvârşite. Poate, deci, că şi 
aici — afară de puţini — vor fi mulţi cred de aceştia, aşa 
că s ’ar puteâ zice aşa şi de voi; dară eu le spun acestea 
pentru cei puţini. Deci dară, a tăcut el, sau că poate 
şi-a reluat şirul vorbei în cele ce urmează, tăcând ceiace 
a făcut în epistola cătră Romani ? Căci şi acolo după ce 
mai întâi a închis gura contrarilor săi, zicând: «Ci o 
omule! tu cine eşti care răspunzi împotriva lui Dumnezeu* 
(Rom. 9, 20) ? — la urmă adaoge deslegarea. Eu însă îl
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zired pe dânsul nici ca cum ar fi tăcut cu totul, dară nici 
că ar fi grăit pe faţă, spre a aduce auditorul la ceia ce 
el dorea. Câci amintind şi spunând lucruri mari, cari se 
văd în cuvântul lui, priveşte cum în ceartă lăudându-i în 
acelaş timp. Dară aceasta este înţelepciunea lui Pavel ce 
se vede pururea, ca pe cele greu de priceput să le ames
tece cu cele bune şi plăcute, ceia ee face şi în epistola 
cătră Galateni, zicând: «Alergaţi bine; cine v a  oprit*} 
şi < Atâtea aţi pătim ii în zadar, de este şi în zadar» ? 
şi < Eu am nădejde de voi întru Domnul» (Galat. 5, 7. 
3, 4. 5, 10), —  ceia ce face şi ca aceştia, zicând: «Insă 
avem adeverire pentru voi, iubiţilor, de cele mai bune, şi 
care se ţin de mântuire» (Cap. 6, 9). Două face el aici: 
nici nu întinde vorba, darâ nici nu-i lasă să cadă; că 
dacâ exemplele altora sunt deajuns spre a deştepta au
ditorul, şi a-1 mişca, dară mai ales când cineva are 
exemplu chiar cu sine, şi îşi poronceşte sie-şi de a se 
mişca cu zel, deja a introdus prin aceasta în sine-şi po
sibilitatea învăţăturei. Aceasta deci învederează câ prin 
asemenea expresiune apostolul nu-i lasă să cadă, ca cei 
ce erau foarte desnădejduiţi sau ca unii ce pururea erau 
răi, ci îi sprijine cu speranţă că odată poate vor deveni 
buni.

«Că datori fiind voi de a fi învăţători pentru vreme» 
(Vers. 12) zice. Aici arată câ îi crezuse de mult timp şi 
că sunt datori de a învăţa şi pe alţii, Priveşte-1 pre dân
sul, cum într’uria se căzneşte parecă de a veni ia vorba 
de Arhiereu, şi cum pururea o amână, căci ascultă cum 
a fost început : * având Arhiereu mare care a străbătut 
cerurile» şi trecând cu vederea a spune cum este mare, 
zice iarăşi: «câ tot arhiereul din oameni luându-se, pentru 
oameni se pune, spre cele ce sunt către Dumnezeu*, şi iarăşi ; 
« Tot aşa şi Christos nu singur pre sine s'a preamărit a 
fi Arhiereu», şi iarăşi: «Tu eşti preot în veac după rân
duiala lui Melchisedek» — la urmă iarăşi amână vorba, 
zicând: «care în zilele trupului său cereri şi rugăciuni adu- 
cându. Deci, după ce de atâtea ori s’a oprit pe loc cu 
vorba, ca şi cum parecă justificându-se de această hezi- 
tare, li-ar spune: «Voi sunteţi cauza». Vai! câtă deose
bire, câci fiind datori voi a învăţa pe alţii, iată câ acum
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nu mai sunteţi nici măcar simpli ucenici, ci cei mai de 
pe urmă dintre ucenici. «Că dalori fiind, zîce, voi a fi 
învăţători pentru vreme, iarăşi vă trebuieşte să vă învă
ţăm pre voiy care sunt lilerile [stihiile) începăturei cuvin
telor lui Dumnezeu». Aici vorbeşte de omenie, că adecă 
precum cel ce învaţă carte mai întâi trebue a învăţa lite- 
rile, aşa şi aici, mai întâi învăţau cele ale înomenirei lui.

Ai văzut darâ care este cauza pentru care grăieşte 
umilite? Tot aşa a făcut Pavel şi cu Athenienii disputân- 
du-se şi zicând: «Deci anii neştiinţei ' acestuia trecăndu-i 
cu vederea Dumnezeu, acunt porunceşte tuturor oamenilor 
pretutindeni să se pocăiască, pentru câ a pus ziua, întru 
care va sâ judece lumea întru dreptate, p rin . bărbatul pre  
care mai ‘nainte l-a, rânduit, dând credinţă tuturor, învi- 
indu-l pre dânsul din ?norţi» (Fapt. Apost. 17, 30—-31). 
De aceia dacă are a spune ceva înalt, el o zice aceasta 
în scurt, iară pe cele umilite de multe ori şi în muîte 
locuri ale epistoliei le vei găsi puse înainte. Şi astiel se 
învederează ceia ce este înalt, câci ceia ce este foarte 
umilit, nu lasă a se bănui aşa ceva de Dumnezeire. Aşa 
şi aici se păstrează neclintită ideia, unind cele umilite 
cu omenirea, iară cauza nu era aJta, decât câ dânşii nu 
erau în stare încă de a auzi despre lucruri desăvârşite. 
Iară aceasta a însemnat-o mai ales în epistolia câtră Co- 
rintheni, zicând: «Căci când este întru voi râvnire şi p r i
gonire şi împerechere, au nu sunteţi trupeşti» (I. Cor. 3, 3) ? 
Priveşte înţelepciunea lui cea mare, cum el In mod po
trivit şi în raport cu patimele ce-i stau înainte tratează 
în tot-deauna chestiunea. Acolo de pildă slăbiciunea lor 
vpneâ cel mult din neştiinţă, şi mai ales din păcate, iară 
aici venea nu numai din păcate, ci şi din scârbele şi ne
cazurile ce le aveau întruna. Pentru aceia întrebuinţează 
şî cuvinte de acelea care pot să arate deosebirea, zicând 
de- pildă că ei au devenit leneşi şi trândavi, în loc de 
trupeşti. Acolo sunt trupeşti, iară aici, fiindcă şi scârba 
era mai mare, sunt leneşi. Aceia n-au putut suferi, dîn 
cauză că erau trupeşti, iară aceştia au putut, căci când 
el zice: «Neputincioşi (trândavi) v-aţi fâcut cu auzurile*, în
vederează că înainte dânşii fusese sănătoşi şi sufleteşte, 
că fusese puternici, că erau înflăcăraţi de bunăvoinţă, pe
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care le-o mărturiseşte şi dupâ aceia. < Şi v-aţi făcut aceia 
cărora vă trebuieşfa-lapte, iară nu hrană mîrtoasă». Prin 
vorba de lapte, el întotdeauna înţelege cuvântul umilit, 
care se potriveşte celor simpli.

< Câ datori fiind voi a fi- învăţători, zîce, pentru vreme» 
adecă câ, «de oarece v-aţi moleşit şi v-aţi înjosit, apoi 
deaceea tocmai sunteţi de a vă împuternici pentru timp». 
Numeşte lapte pentru câ se potriveşte cu pruncii, iară 
aceasta este contrar celor desăvârşiţi, cărora li este vâ- 
t&mător de a petrece împreună cu aceia. Aşa că nu trebuie 
de a se introduce acum cele ale legei, şi nici a se face 
comparaţia dela acelea, că a fost Arhiereu, că a jertfit şi, 
că s'a rugat cu strigare tare şi cu lacrâmi. Priveşte cum toate 
acestea ni stau de faţă; pe dânşii îi hrânia atunci de şi nicăeri 
nu li sta de faţă. Deci, adevărata hrană este cuvântul lui 
Dumnezeu. « Voiu trimite foamete pe pământ, nu foamete 
de pâine , nici sete de apă, ci foamete de a auzi cuvântul 
Domnului» (Amos, 8, 11.) « Cu lapte pre voi v-a?n hrănit 
iară nu cu bucate». (I. Covintheni, 3, 2). *) N’a zis «v-am 
hrănit eQ-psidia, ci <v-am adăpat» sTco'uiaoo, căci laptele 
nu este o mâncare, ci lor li s-a dat lapte în loc de bu
cate, ca şi copiilor mici, cari nu pot mânca pâine. Şi n’a 

'zis «aveţi trebuinţă», ci «vaţi fâcut aceia cărora vă tre- 
buieşte lapte, iară nu hrană vârtoasâ», adecă, aţi devenit 
aşâ, că aveţi trebuinţă de lapte, iară nu de bacate; adecă 
singuri voi aţi voit a ajunge aici. - «Căci tot cel ce este 
părtaş laptelui, nu este ştiutor de cuvântul dreptăţei, căci 
prunc este* (Vers. 13). Aici mi se pare câ face aluziune 
şi la modul de vieaţâ, ceiace şi Christos zicea: «De nu 
va prisosi dreptatea voastră mai mult de cât a Cărtura
rilor şi a Fariseilor>. (Math. 5, 20). Tot aşâ şi apo
stolul zice <t.nu este ştiutor de cuvântul dreptăţii», adecă 
câ cel ce nu este ştiutor de filosofiea cea de sus, de 
sigur că nu poate aveâ o vieaţâ desăvârşită şi exactă sau 
că prift vorba dreptate de aici, el numeşte pe Christos

*) O r ig in a lu l  e s t e :  „ F ă X a  o j i ă î  s j c o r . a a ,  o& lapte pre voi
v-am  adăpat, iară nu cu bucate". I n  e d i ţ i a  n o a s t r ă  s - a  t r a d u s  a o r i s tu l  e x d t t a a  
p r i n  hrănit, s p r e  a  a v e â  f r a z a  î n ţ e l e s .  V e r b u l  n O iiŢ o i î n s ă  n u  î n s e a m n ă  a  
h r ă n i  ( p e n t r u  c a r e  e s t e  v e r b u l  lif te ) ,  c i a vdâ a adăp/i, a ş â  c ă
t r a d u c e r e a  e x a c t ă  e s t e :  Cu lapte pre  t o i  v-am adăpat iară nit cu bucate.
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şi cuvântul cel înalt despre dânsul. Li-a zis apoi că «v-aţi 
fâcut trândavi>, darâ cum şi ce fel, n’a mai adaos, ci i-a 
lisat pre dânşii sâ judece singuri, căci el n-a voit să-şi 
tacă cuvântul greoiu. Galatenitor scriindu-li sâ şi minuna 
de schimbarea lor, în acelaşi tiriip se îndoia, ceiace este 
cu mult mai mare pentru încurajare, ca şi cum nu s ’ar 
fi aşteptat nici-odată la aceasta, — căci aceasta este în- 
doeala despre un fapt.

Ai văzut cum pruncia este alta, şi cum desăvârşirea 
este alta? Deci, sâ ne facem desăvârşiţi în aşa fel, căci 
este cu putinţă ca bătrâni şi tineri sâ ajungă la o ase
menea desăvârşire, fiindcă nu este doară de la natură, 
ci vine dela intenţiunea noastră, de la liberul arbitru. «Iară 
acelor desăvârşiţi este hrana cea m ai vârtoasâ, care prin  
multa obişnuinţă au simţirile învăţate spre alegerea binelui şi 
a răului». (Vers, 14), pe când aceia nu aveau simţirile Învă
ţate sau exercitate, şi nici nu ştieau binele şi răul. Aici el nu 
vorbeşte despre vieaţă, prin expresiunea «spre alegerea bi
nelui şi a r â u l u i .câci aceasta este cu putinţă oricărui 
om de a cunoaşte, şi este uşor chiar, ei spune de dog
mele înalte şi sănătoase, despre cele stricate şi înjosite. 
Pruncul nu ştie a deosebi mâncarea bună de cea rea ; 
ba încâ de multe ori îşi pune în gură ţărână sau praf, 
sau altceva vătămător, şi toate în fine le face târâ să 
deosebiascâ. Nu tot aşa însă sunt cei desăvârşiţi. Aceia, 
zic, sunt cu băgare de seamă la toate, şi îşi pleacă la 
urechea' la ori-ce fără să cerceteze. Mi se pare că şt pe 
aceştia îi învinovăţeşte, ca pe unii ce se învârtesc în 
toate părţile la întâmplare, fiind azi cu unii, mâine cu 
alţii, ceia ce şi cam pe la sfârşit a dat a înţelege, zi
când; «La învăţături streine şi de multe feluri să nu vă 
mutaţi*■ (Cap, 13, 9). Aceasta este «spre alegerea binelui 
şi a răului>. «Că utechia ispiteşte cuvintele, gâtlejul 
gustă bucalele». (lob 34, 3) iară sufletul cearcă vorbele.

') Deci, iubiţilor, şi noi sâ cunoaştem acest lucru, şi 
nu cumva dacă auzi că nu este Iudeu, nici Elin, nici 
parte bărbătească sau femeiască, deîndatâ să ’ţi închipui 
câ cineva este creştin, ci cercetează-i vieaţa, cercetează-i

*) Partea marotă. D e s p r e  m e d i t a r e a  s f in te lo r  s c r ip tu r i ,  ţ i  c ă E s d r a  d u p ă  c e  
a u  f o s t  a r s e  c ă r ţ i l e ,  a  c o p  ie  a  t  (a p r e s c r i s )  c ă r ţ i l e  s f i n t e i  s c r i p t u r i .  ( V c ro n ) .
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în fine toate celelalte* fiindcă şi Manîheii, şi toate cele
lalte crezuri îşi pun această mască, spre a înşela astfel 
pe cei simpli; ci dăcă avem simţirile sufletului exercitate 
spre alegerea binelui şi a râului, putem cunoaşte pe unii 
ca aceştia. Şi cum oare poate deveni excrcitate simţirile 
noastre? Prin necontenita auzire. şi prin învăţarea Sfintei 
Scripturi. Când noi ne punem înainte planul horărâr; 
când noi auzim şi astăzi, şi mâine, şi când incercâm dacă 
este bine aşa, totul cunoaştem, totul ştim ; chiar dacă 
poate astăzi n’ai priceput, de sigur câ mâine vei pricepe. 
*Au simţirile învăţate» zice. Ai văzut, câ noi trebuie de 
a exercita auzul în ascultarea celor sfinte ca nu cumva 
să vorbim de lucruri străine? «Invaţă-te, zice, spre ale
gerea binelui şi a r ă u l u i adecă a fi cu experienţă. 
Unul de pildă zicc că nu este înviere, altul că nimic nu 
aşteaptă din cele viitoare, celălalt zice că altul esj:e Dum
nezeu, unul altul că Christos îşi are începutul din Maria. 
Şi priveşte cum de !ndată din cauza necumpătărei lor 
toţi au căzut, unii făcând mai mult^de cât trebue, alţii 
mai puţin. De pildă, mai ’nainte de toate este crezul lui 
Marcion. Acest crez introduse-se un alt Dumnezeu, care 
nu erea. Iată aici prisosul în credinţă. După acel crez 
vine cel al lui Savelie, care zicea că Fiul, Duhul sfânt şî 
Tatăl este una şi aceiaşi persoană. Apoi vine crezul lui 
Marcel şi Fotino, care învaţă aceleaşi. Vineâ apoi cel al 
lui Pavel al Samosatelor, care 2icea că Christos îşi are 
începutul din Maria. Apoi eresul Maniheilor, care e mai 
nou de cât toate, şi în fine crezul lui Arie 1) şi altele. 
D e aceia dară am primit credinţa, ca să nu fim siliţi de 
a privi la atâtea crezuri şi lucruri, ci tot ceiace ar âdaoga 
cineva, sau ar scoate din această credinţă, noi să o con
siderăm ca străin şi falş. Dupe cum cei ce dau canoa
nele nu silesc de a lua alte măsuri multe, ci poruncesc 
de a ţinea cu tărie cele deja poruncite, tot aşa şi cu dogmele.

Dară nimeni nu voeşte a fi cu băgare de seamă la 
sfintele scripturi, căci dacă am fi cu luare aminte, nu 
numai că am cădea în înşelăciune, ci încă şi pe alţii că
zuţi i-am scăpa, şi i-am scoate din primejdii. Ostaşul cel*

*) T o ş t e  a c e s t e  c r e z u r i  a u  b â n t u i t  B is e r ic a  în  s e c o le l e  d in tâ i  a le  c r e ş t i 
n i s m u lu i .
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puternic nu numai lui îşi poate fi de folos, ci şi pe altul 
ce stă de faţă 11 scapă, şi-l slobozeşte de răutatea duş
manilor. Dară acum sunt unii cari nici nu ştiu dacă sunt 
sfintele Scripturi, deşi Duhul Sfânt aşa a iconomisit lucru
rile, încât câ ni s’au păstrat neatinse. Şi priviţi din în
ceput ca să cunoaşteţi filantropia cea nespusă a lui Dum
nezeu. Au insuflat fericitului Moisi de a săpat tablele legii, 
l-a ţinut patruzeci de zile pe munte, şi iarăşi pe atâtea, 
ca să-i dee legea. După aceia a trimis şi Proroci, cari 
au pătimit mii de rele. Au venit apoi războae, în care 
mulţi au fost omorâţi, iară cărţile sfinte au fost arse. 
Dară a insuflat din nou altui bărbat minunat, ca să le 
adune şi sâ le prescrie-— lui Esdra, zic — care Ie-a şi 
copiat din nou, după rămăşiţele găsite. După aceia a 
a iconomisit de a fi traduse în limba greacă de cei şapte
zeci cari le-au şi explicat. A venit Christos, Ie-a primit, 
iară apostolii le-au împrăştiat în toată lumea, Christos a 
fâcut isemrie şi minuni. Ce s’a mai întâmplat încă după 
atâtea împrejurări ? Şi Apostolii Domnului au scris, pre
cum a 2is şi Pavel: «S’au scris spre a noastră învăţătură, 
la care sfârşiturile veacurilor au ajuns» (I. Cor. 10, 11), 
şi Christo? iarăşi zicea: « l ă̂ rătăciţi ne ştiind scripturile» 
(Math. 22,'29). încă şi Pavel iarăşi zicea: *ca prin răb
dare şi mângâerea scripiurelory nădejde să avem» (Rom. 
15, 4); şi iarăşi: « Toată scriptura este de Dumnezeu in
suflată şi de folos» (II. Timoth. 3, 16), şi aiurea iarăşi: 
«Cuvântul lui Christos să locuiască intru voi bogat» 
(Colos. 3, 16). Dară şi Prorocul zice: în legea lui va
cugeta ziua şi noaptea», cum şi în alt loc: « Toată vorba ta 
să-ţi fie la legea celui înalt» (Ps. 118, 103, Sirah 9, 15), 
sau şi aiurea, unde zice: «Cât sunt de’ dulci gâtlejului 
meu cuvintele tale» (Ps. 118. 103),—  nu zice doară «a- 
uzuluî meu», ci «gâtlejului meu* şî încă <mai mult decât 
mierea gurei mele». încă şi Moisi zice: * Spune-le fiilor  
tăis şi li grăieşte lor când şezi în casă, şi când mergi pe 
cale, când te culci şi când te scoli» (Dent. 6, 7), sau « De 
acestea să gândeşti», zice, şi multe- încă ar mai găsi ci
neva la fel.

Cu toate acestea însă, sunt unii cari nici nu ştiu dacă 
există sfintele scripturi. De aceia nici nu este printre noi
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nimic sănătos, nimic bun. Dară dacă cineva ar voi sâ 
cunoască regulele ostăşeşti, este nevoie ca el să înveţe 
mai întâi legile militare; şi dacă ar voi să cunoască meş
teşugul zidirei sau al comânduirei unui vas plutitor, sau 
în fine altcevâ, trebuie ca el mai întâi să înveţe cele ale 
meşteşugului aceluia, — aici Insă nimeni nu voieşte a face 
aşâ ceva, de şi ştiinţa aceasta are nevoie de o mare 
privighere şi nedormire. Cum că şi învăţătura sfintei 
scripturi este un meşteşug, ascultă ce spune Prorocul: 
«veniţi /iilor, zice, ascultaţi-mă pre mine, câ frica Dom
nului vă voiu învăţă pre voi-». (Ps. 33, 12— 14). aşâ dară 
frica de Dumnezeu are o mare nevoie de învăţătură. Apoi 
zice: «Cine este omul cel ce voieşte vieaţa, carele iubeşte 
să vaza zile bune? opreşte-ţi limba ta dela rău, şi buzele 
tale ca să nu grăiască vicleşug». Dară oare ştiţi voi cine 
le-a spus acestea? Nici eu nu ştiu, afară de puţini, şi 
chiar aceştia iarăşi, dacă vom aduce mărturii din altă 
parte, vă vor spune acelaş lucru. Că iată de pildă vâ 
voi spune aceiaşi zicere opusă cu alte cuvinte: «Spăla- 
ţi-vă, curâţiţi-vă, ştergeţi răutăţile din sufletele ■ voastre 
dinaintea ochilor met, părâsiţi-vă de răutăţile voastre, în
văţaţi- vă a face bine, căutaţi judecata» (Isaia 1, 16 — 18)
* Opreşte-ţi limba ta dela rău , si fă binele», «învăţa ţi-vă 
a face binele». Văzut-ai cum fapta dună are nevoie de 
învăţătură? Unul zice de pildă: africa  Domnului vă voiu 
învăţa pre voi», un altul zice: «Invăţaţi-vă a face bine». 
Şi oare ştiţi unde se găsesc acestea? Nici eu nu ştiu, 
afară de puţini, — de şi în fie-care săptămână câte de 
două şi de trei ori vi se cetesc acestea, şi de şi ce- 
teţui ridicându-se că să cetească, mai întâi spune a cui 
este cartea de pe care ceteşte, a cărui Proroc, apostol 
sau evanghelist, şi numai după aceia ceteşte, aşâ că vă 
sunt lesne de înţeles, şi puteţi află nu numai ce este scris 
acolo, dară şi pricina celor scrise, cum şi cine anume 
le-a scris. Insă toate sunt în zadar, tdate de prisos, căci 
toată graba noastră se îndreaptă spre cele pământeşti, 
şi nici un cuvânt despre cele duhovniceşti. De aceia 
chiar nici cele pământeşti nu se desfăşură după dorinţa 
noastră, şi din această pricină multe greutăţi se nasc. 
Căci Christos zice de oildă: «Căutati mai întâi îwfinrnfirT
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lui Dumnezeu şi dreptatea, şi acestea toate se vor adăoga 
vouă» (Math. 6, 33), — şi acestea spune că ni se vor 
da din prisos în parte — noi însă am răsturnat 'ordinea 
lucrurilor, căci căutăm pământul şi bunurile cele de pe 
pământ, ca acelea date nouă din prisos în parte. De 
aceia nu avem nici pe acestea, nici pe acelea.

Să ne deşteptăm dară odată, şi să devenim doritori 
de cele viitoare, căci atunci vor urmă şi aceste de atei. 
De altfel nici nu se poate câ cel care caută cele aîe lui 
Dumnezeu, să nu se bucure şi de cele pământeşti. A- 
ceasta este hotărîrea a însuşi adevărului care le spune. 
Deci să nu facem altfel, iubiţilor, ci să primim sfatul lui 
Christos, ca nu cumva să credem din toate. Iară Dum
nezeu, este în stare a vă convinge şi a'vă iace mai buni 
întru Christos lisus Domnul nostru, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu Duhul Sfânt, se cade slavă, stăpânirea şi cin
stea acum şi pururea şî în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  I X
r ____

y

< Pentru aceia lăsând cuvântul învăţăturei lui Christos, 
să ne ducem spre săvârşire, nu iarăşi temelie a pocăinţei 
puind din lucruri moartet şi a credinţei întru Dumnezeu, 
şi a învăţăturei botezurilor, şi a punerei mânilor, şi a 
învierei morţilor, şi a judeţului celui veşnic. Şti aceasta 
vom face , de va voi Dumnezeu». (Cap. 6, 1— 3).

Aţi auzit de câte a învinovăţit Pavel pe Ebrei, cari 
voia pururea să ştie cele despre dânşii, şi cu drept cu
vânt. « Că datori fiind a fi învăţători pentru vreme, iarăşi 
vă Irebuieşte. să vă învăţăm pre voi, cute sunt stihiile (li- 
terile) începâlurei cuvintelor iui Dumnezeu», zice: Mă tem 
ca nu cumva să se poată zice acestea şi cătră voi, că 
fiind datori a fi învăţători pentru vreme, voi n’aţi trecut 
nici măcar rândul ucenicilor, ci pururea auzind aceleaşi 
şi despre aceleaşi, voi vă găsiţi astfel, ca şi cum n’aţi 
fi auzit pe nimeni. De v’ar întreba cineva, nimeni dintre 
voi n’ar putea răspunde, de cât poate foarte puţini. 
Dară aceasta nu e o pagubă mică, căci de multe-ori

iu
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dascălul voind a păşi mai departe, 'şi a se atinge de cu
vinte mai înalte şi mai misterioase, totuşi nu-1 îngăduie 
nebăgarea de seamă a ucenicilor. Precum se întâmplă şi 
cu dascălii, cari sunt siliţi ca într’una să repete copilului 
aceleaşi litere, pe care el le-a auzit de multe-ori, dară nu 
Ie ţine minte, şi mai departe nu pot merge până ce 
copiii nu vor şti în mod exact cele deja spuse. Dealt- 
mintrelea este chiar o mare uşurinţă de *a trece la alte 
lucruri, fără ca celelalte dinainte să fie întipărite bine. 
Tot aşa şi fiind vorba de biserică, dacă vorbindu-se pu
rurea aceleaşi lucruri, voi nu învăţaţi nimic mai mult, 
nici odată noi nu vom înceta de a vă grăi aceleaşi. Că 
dacă vorba noastră ar fi poate adresată vouâ numai în 
scop de famfaronadă, şi de ambiţiune, ar trebui ca pu
rurea să sărim mai departe şi să ne întoarcem, neîngri- 
jindu-ne de loc de voi, ci, numai de aplauzele voastre; 
dară fiindcă noi nu avem gândirea îndreptată la aceasta, 
ci toate le facem pentru folosinţa voastră, apoi nu vom 
înceta câtuşi de puţin de a vă vorbi despre aceleaşi, 
până ce le veţi face. Fiindcă ar trebui de pildă să vă 
grăim multe despre superstiţiile Elinilor, despre Manihei 
şi Marcinionişti,^şi a-i înfrunta mult cu harul lui Dumnezeu, 
dară vorba noastră nu are timp acum. Căci celor ce încă 
nu ştiu exact cele ale lor, celor ce încă n’au învăţat că 
a se lăcomi este rău lucru, cine li-ar spune vorbe de acest 
fel, şi i-ar duce mai' departe înainte de timp? Noi, deci 
nu vom conteni de a vă grăi aceleaşi, fie câ veţi crede, 
fie că nu veţi crede. Ne temem însă, ca nu cumva vor- 
bindu-vă într’una aceleaşi, şi voi neascultând, prin aceasta 
să facem ca mai mare pedeapsă să se dea celor ne
ascultători.

Nu cătră toţi sunt spuse acestea, căci cunosc pe mulţi 
cari se folosesc din venirea de aici, şi carii cu dreptate 
ar putea striga cu glas mare contra acelora, ca uniia ce 
prin neştiinţa şi nebăgarea lor de seamă îi împiedecă şi 
pe dânşii. Cu toate acestea nici aşa nu vor fi împiedecaţi, 
fiindcă a auzi necontenit aceleaşi, este folositor şi celor 
ce ştiu, iară ceia ce ştim şi o auzim de multe ori vor
bindu-se, tace a ne umili mai mult. De pildă iată ce spun. 
Noi ştim că smereniea este un lucru bun, şi că Christos
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de multe ori a vorbit de ea; — dară când auzim chiar 
şi vorbele lui, şî motivul care le-a provocat, atunci sim
ţim ceva mai mult, chiar de am auzi de mii de ori. Este 
deci. potrivit de "a vă spune şi vouă: « Pentru aceia lăsând 
cuvântul începâturei lui Christos, sâ ne ducem spre săvâr
şire-» . Şi care este începătura cuvântului ? însuşi el o pune 
mai departe zicând: «Nu iarăşi temelie a pocăinţei, pu- 
ind din lucruri moarte, şi a credinţei întru Dumnezeu, şi 
a învăţăturei botezurilor, şi a punerei manilor, şi a £ri
vierei morţilor, şi a judeţului celui veşnic-a. Deci, dacă a~ 
ceasta este începătură, apoi ce alta este credinţa noastră 
decât de a ne pocăi din lucruri moarte, şi prin duhul a 
lua credinţa în învierea morţilor, şi a judeţului celui veş
nic? Ce este începătură? Nimic altă, de cât că numeşte 
aşa vieaţa care nu avea până atunci un mers regulat şi 
«xact. Dupre cum cel ce începe a învăţa carte, mai Întâi 
trebuie a asculta şi a învăţa literile, tot asemenea şi creş
tinul trebuie a şti mai întâi toate acestea cu exactitate 
şi de nimic să nu se îndoiască. Iară dacă cumva ar avea 
nevoie iarăşi de învăţătură, nu are încă pusă temeliea, 
căci temeliea sănătoasă trebue a fi bine afundată, să stea 
bine, şi să nu se mişte. Dară dacă ar urma ca cineva 
odată catihizat şt botezat, după zece ^ni iarăşi să fie ne
voie de a asculta cele ale credinţei, şi că trebuie să
crează în învierea morţilor, atunci de sigur că încă nu
are temeliea, căci el caută iarăşi începutul creştinismului.
■Şi cum că credinţa este temelie, iară celelalte constituiesc 
clădirea, ascultă pe apostol ce. spune: «Eu mai mare te
melie am pusy iară altul zideşte... Iară de zideşte cineva 
pe această temelie aur argint, pietre scumpe, lemne, fâ n , 
trestie*. (1. Cor. 3, 10— 12).

«Nu iarăşi temelie a pocăinţei puind din lucruri moarte», 
zîce. Dară oare ce va să zică: «.Sa ne ducem spre să
vârşire-» ? «Păşim, zice, spre însăşi bolta cerului, adecă 
avem vieaţâ eminentă». Că despre cum când e vorba de ■' 
carte, totul cuprinde litera A, iară temeliea aceasta spri
jine întreaga clădire, tot aşa şi vieaţa curată are de te
melie cunoştinţa credinţei. Fărâ de aceasta nu este cineva 
creştin, după cum nu poate fi nici clădire tără temelie, 
şi nici nu poate deveni cineva învăţat, fâră să ştie m a i.
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întâi literile. Darâ dacă cineva veşnic se Învârteşte pe 
lângă litere, sau dacă se perindă într’una primprejurut 
temeliei, iară nu pe lângă clădire, de sigur câ nici-odatâ, 
nu va fi ceva de dânsul. Tu însă să nu ’ţi închipui câ cre
dinţa este înjosită, dacă este numită aici prin expresiune 
litere, că toată puterea ea este, căci când zice: «cel ce 
este p ă ria ţ laptelui, nu este ştiutor de cuvântul dreptăţei, 
căci prunc este» prîn cuvântul lapte nu numeşte doară 
credinţa, ci că a se îndoi cineva despre rezultatele cre
dinţei, este a unei cugetări tâmpite, care are nevoie de 
multe vorbe. Căci dogmele credinţei sunt sănătoase şi 
puternice, şi noi numim desăvârşit pe acela care odată 
cu credinţa are şi vieaţa curată. Dară dacă cineva poate 
că are credinţă, însă face„ rele, apoi de sigur că se 
Îndoieşte de credinţa ce are, şi ’şi bate joc de învăţă
tura ei, şi deci cu drept cuvânt îl numim prunc, care se 
întoarce la litere, se întoarce la început. Astfel că de ara 
avea cât de mulţi ani în credinţă, dară nu vom fi întă
riţi întrânsa, suntem prunci, când nu dovedim o vieaţă 
bună în această credinţă, când încă deabea atunci punem 
temeliea.

Pe aceştiia deci împreună cu vieaţa lor îi acuză şi 
pentru alt-ceva, ca clătinaţi în credinţă, şi ca având ne
voie de a pune temeliea pocăinţei din lucruri moarte. 
Cel ce trece dela o stare de lucruri la alta, trebuie mai 
întâi să acuze pe cele vechi, lăsând pe una, alegând pe 
alta, şi a se depărta cu bună voie, şi numai după aceia 
a trece la ceialaltă stare de lucruridară dacâ ar trebui 
ca iarăşi să se întoarcă la cele dintâi, cum va putea a 
se  atinge de cele de aldoilea? «Deci, ce putem spune de 
lege ? zice. Am acuzat-o odată, şi apoi iarăşi ne întoarcem 
la ea. «Deci, au doară strică legea prin credinţă r să nu 
fie! ci întărim legea». Eu dară am spus aici despre faptele 
cel'1 rele». Cel ce voieşte a trece spre iapta bună, mai 
întâi este dator de a se depărta de rele, şi după aceia 
a trece spre cealaltă vieaţă, căci de altfel pocăinţa nu 
are putere de a-i arăta curaţi. De aceia de ’ndatâ se bo
tezau, ca astfel ceia ce n’ar fl putut lucra prin sine în
suşi, aceia să se facă prin harul lui Christos. Deci, nici 
pocăinţa nu este deajuns pentru curăţire, ci trebuie să
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aibă cu sine botezul. Doară fiindcă botezul trebuie a 
premerge, apoi şi cel ce se botează trebuie mai întâi aşi 
cunoaşte păcatele sale şi a le condamna.

Dară oare ce va să zică: «Şî a învăţăturei botezurilor*? 
de vreme ce nu sunt mai multe botezuri, ci nutnai unul. 
De ce dară a spus aici în numărul plural? Pentru că a 
spus mai sus: «A u iarăşi temelie a pocăinţei pitind*. Că 
dacă i-ar fi botezat iarăşi, şi i-ar fi catihizat de la început, 
şi dacă botezându-se iarăşi i-ar fi învăţat din început ce 
anume trebuia să facă, şî ce nu trebuia, desigur că ar 
fi rămas neîndreptaţi veşnic.

* Ş i a punerei m â n i l o r zice, căci astfel luau şi Duhul 
Sfânt, «.şi puindu-şi Pavel mânii e peste eî  zice, au venit 
Duhul S fân t» (Fapt. Apos. 19, 6). Şi a invierei morţilor* 
Aceasta se face la botez, şi se întăreşte prin mărturisirea 
credinţei «Şi a judeţului celui veşnic>. Şi de ce oare a 
spus el aceasta ? Fiindcă era natural ca tîl să se clătine 
în credinţa ţieja primită, sau sâ vieţuiască rău şi în trân
dăvie, apoi .apostolul li zice: «Priveghiaţi». Nu vă este 
slobod a zice: «Dacă vieţuim în trândăvie, ne vom bo
teza iarăşi, iarăşi vom ' fi catihizaţi, iarăşi vom lua Duh 
Sfânt. Dacă vom cădea astăzi din credinţă, vom putea 
din nou a spăla păcatele noastre, botezându-ne iarăşi, şi 
a ne învrednici aceloraşi bunuri ca şi întâi: Vă înşelaţi, 
zice, închipuindu-vă acestea. «Că cu neputinţă este celor 
ce s-au luminat odată şi aut gustat darul cel ceresc, şî 
'părtaşi s’au fâcut Duhului Sfânt, şi au gustat cuvântul 
cel bun al lui Dumnezeu, şi puterile veacului ce tui viitor, 
şi au căzut ca iarăşi sâ se învoiascâ spre pocăinţă, a doua 
oară răstignind lor şi pre F'iul lui Dumnezeu şi batjoco- 
rtndu-l» (Vers. 4—6).

Şi priveşte cât de poruncitor îşi începe vorba: *-Câ 
tu  neputinţă este», zice, şi deci nici decum să nu aştepţi 
imposibilul. N-a zis doară: «nu trebuie, nu este în inte
resul vostru, nu este slobod «ci «.cu neputinţă> în cât câ 
să-i aducă la desnădâjduire, dacă au fost deja luminaţi 
odată. Apoi adaoge: «şi au gustai darul cel ceresc*, a- 
decă «dacă v-aţi învrednicit iertărei păcatelor» «şi partaşi 
$ au făcut Duhului Sfânt, şi au gustat cuvântul cel b'tn 
a i lui Dumnezeu» — vorbeşte aici despre învătătnra —
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«şi puterile veacului celui viitor». Ce numeşte e! aici puteri? 
sau facerea minunilor, sau arvona Duhului. 4 Ci au căzut, 
zice, ca iar aşi sa se învoiascâ spre pocăinţa, a doua oara 
răstignind loru f i p te  Fiul lui Dumnezeu, si batjocorindu-l». 
«Sa se Invoiasca spre pocăinţă», adecă prin pocăinţă, căci 
expresiunea «spre pocăinţă» (ei? jj.sTOVotciv) este aceiaşi 
cu <prin pocăinţă* (5'-d ţietavoia?). Dară ce ? Oare a scos 
apostolul pocăinţa? Nu pocăinţa a scos-o, să nu fie! ci. 
înoirea ei prin botezul de adoua oară. Şi n’a zis că este 
cu neputinţă a se în oi iarăşi spre pocăinţă, de care a 
tăcut, ci cum este cu neputinţă a spus-o prin expresiunea. 
«a doua oară răstignind*. *Să se înoiascâ», adecă -a se  
face nou, iară a se face nou, depinde numai de botez- 
v-Jnoi se vor, zice, ca ale vulturului tinereţe le tale» (Ps, 
102, 5). Rolul pocăinţei este ca pe cei înoiţi şi apoi în- 
învechiţi prin păcate să-i scape de vechime şi sâ-i facă 
voinici şi puternici, însă ca şă-i aducă din nou în stră
lucirea cea dintâi, este cu neputinţă, fiindcă acolo a fost 
totul al harului Sf. Duh. 1

A doua oară răstignind loru'şi, zice, pre Fiul lut Dum
nezeu, şi baijocorindu-h. Ceia ce el spune aici aceasta 
va să zică: «botezul este cruce, şi împreună cu noi s’a 

t răstignit omul cel vechiu al nostru». <Împreună cu et 
ne-am îngropat prin botez întru moarte» şi iarăşi: «Deo
potrivă ne-am făcut chipului morţii lu i» (Rom. 6, 5. 4,. 
compară şi Filipp. 3, 10). Precum, deci, nu este cu pu~ 
tinţă de a se răstigni Christos a doua oară, căci aceasta 
ar fi a-1 batjocori pre el; că dacă moartea nu-l va mai 
stăpâni, dacă a înviat, dacâ prin înviere a devenit mat 
puternic decât moartea, dacă prin moarte a învins moar
tea; şi dacă după toate acestea iarăşi se răstigneşte, toate 
cele spuse sunt poveşti şi bătae de joc. Deci, cel ce se 
botează de a doua oară, iarăşi îl răstigneşte pre el. Deci 
ce Insamnă *a doua oară răstignind loru'şi-» ? Adecă răs- 
tignindu-1 iarăşi din nou. Căci precum Christos a murit 
pe cruce, tot aşa şi noi am murit prin botez, nu cu 
trupul, ci cu păcatul. Priveşte acum moarte şi moarte; 
acela a murit cu trupul, iară în noi omul cel vechi a 
fost înmormântat, şi a înviat omul cel nou, cel ce a de
venit deopotrivă chipului morţii lui. Deci dacă este ne
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voie de a se boteza din nou, căci botezul nimic alta nu 
este, decât omorârea' (moartea) celui ce se botează, şi 
învierea lui. Bine a zis el «a doua oară răstignind lorufi 
pre Fini lui Dumnezeu», căci cel ce face aceasta, ca ui
tând oarecum de harul cei dinainte, şi astfel ducând o 
viaţă trândavă, ca şi cum ar mai fi un alt botez, desigur 
că se înşală şi astfel toate se răstoarnă pe dos. De aceia 
trebue a fi cu băgare de seamă şi a ne asigura. Dară 
oare ce va să zi că: «ţi au gustat darul cel ceresc> ? Adecă 
s ’au învrednicit iertărei păcatelor, căci numai lui Dumne
zeu aparţine puterea de a ierta, şi harul o singură dată 
este bar. «Deci ce vom zice ? Râmănea-vom în păcat, ca 
să se înmulţească daru l? Să nu fie /» (Rom. 6, IV Dealt- 
mintreiea. dacâ ar t̂rebui ca pururea să fim mântuiţi prin 
har, niciodată n’am mai fi fcuni. Că dacă un singur har 
este, şi încă ne trândăvim; dară dacâ am şti că ni este 
cu putinţă de a ne spăla iarăşi păcatele, oare am mai 
înceta de a păcătui ? Eu nu cred.

Multe daruri ni se arată nouă aici, «şi ca să afli, zice, 
v’aţi învrednicit unei astfel de iertări a păcatelor. Că cel 
ce şedea întru întunerec, duşmanul, războinicul, înstrăi
natul, urătorul de Dumnezeu, rătăcitul, acesta în fine de 
odată luminat, învrednicit harului Duhului Sfânt, darului 
ceresc, înfierei, împărăţiei cerurilor, şi celorlalte bunuri, 
tainelor negrăite, şi apoi nici după aceasta devenind mai 
bun, ci fiind vrednic de pierzare, şi învredniciridu-se de 
cinste şi de mântuire, ca şi cum ar fi avut mari succese 
cum ar putea să se boteze din nou? A spus că lucrul 
este cu neputinţă în două feluri, iară pe cel mai principal 
I'a pus la urmă: întâi^că cel ce s’a învrednicit de atâtea 
bunuri, dacă trădează darurile câştigate, este nevrednic 
de a se reînoi iarăşi, căci nici nu mai este cu putinţă 
de a se răstigni iarăşi Fiul lui Dumnezeu; căci aceasta 
este a’I batjocori.

Nu este, deci, botezul de a doua-oară, iară de cumva 
este, apoi este şi al treilea botez, şi a) patrulea, căci cel 
de dinainte pururea este desfiinţat de cel următor, iară 
acesta de altul, şi tot aşa la infinit. *Şi au gustât cu
vântul cel bun al lui Dumnezeu-*-— şi nu spune care 
«ţi puterile veacului celui viitor'*, căci a trăi ca îngeri.
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şi a nu avea trebuinţă de nimic de aici, a şti că aceasta 
va fi pricina mulţumirei bunurilor celor veşnice, şi că 
voin intra în acele locaşuri sfinte, aceasta prin Duhul 
numai o putem afla. Ce sunt puterile acelea ale veacului 
ceiui viitor? Viaţa cea veşnică, starea acea îngerească.

- Arvona acestora noi am primit-o de ia Duhul prin cre
dinţă. Şi acum spune-mi: dacă introdus fiind deja în îm- 
părâţiea cerurilor, şi încredinţându-ţi-se cele de acolo, tu 
le-ai trădat pe toate, oare ţi se vor încredinţa iarăşi 
din nou?

*) «Deci, ce? Oare nu este pocăinţă»? zici. Pocăinţa 
este, darâ botez de a doua oară nu este. Pocăinţa este, ba 
încă are şi o mare putere, şi de voieşti chiar şi pe cel 
mai scufundat în păcate putând a’l scăpa de greutatea 
lor, şi pe cel primejduit a’l pune în siguranţă, chiar de 
ar fi ajuns în prâpastiea răutăţilor. Iară aceasta se înve
derează din multe locuri- «Au doară Cel ce cadey zice, nu 
se ridică, sau cel ce se abate nu se întoarce* (Ieremia 8, 
4)? Dacă noi voim, putem să ne închipuim pe Christos 
iarăşi înnoi, căci ascultă ce zîce Pavel: «Iubiţii mei, pe  
cari iarăşi cu durere vă nasc, până ce se va închipui 
Christos întru voi» (Galat, 4, 19)— numai dacă ne po
căi m. Dară tu priveşte filantropi ea lui Dumnezeu. Tre
buia ca în tot chipul să ne pedepsească de la început, 
după ce ne-am bucurat de mii de bunuri, noi pe stă
pânul l’am nesocotit, şi vieaţă necurată am avut; ba încă 
nu numai că nu ne-a pedepsit, ci încă ne-a dat şi mii 
de bunuri, ca şi cum parecă am fi fâcut mari izbânzi. 
Apoi am căzut din nou, dară el nici aşa nu ne pedep
seşte, ci ne-a dat doitoriea pocăinţei, care este în stare 
de a alunga şi a şterge toate păcatele noastre, numai 
dacă vom şti ce fel este doftoriea, şi cum trebuie , să o 
aplice. Deci, ce fel este doftoriea pocăinţei, şi cum se 
prepară ? Mai întâi contribuie părerea de râu pentru pă
catele săvâşîte, dupre cum zice.: « Că fără  de legea mea 
am cunoscutr şi păcatul meu n am acoperit» (Ps. 31, 5), 
şi iarăşi: «spune lu fă tă  de legile tale întâi, ca să le în-

*) Partea morală. D espre sfânta îm părtăşire, şi că de  dânsa sunt vrednici 
cei cu vieaţa curată: iară de nit sunt aşa fel, chiar o singură dată de s’ar 
.apropiea, osândă lo ru 'ţi îşi vor lua. (Veron.).
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dreptezi» (Isaia 43, 26), şi iarăşi: * Dreptul singur este 
pârîşul său, în cuvânta?ea, cea dintâi» (Piîd. 18, 17). Al 
doilea, vine diu umilinţă multâ. Că dacă vei mărturisi 
păcatele tale, precum trebuie a le mărturisi, sufletul se 
umileşte, fiindcă cugetul îl apasă, şi ’I umileşte. Trebuie 
apoi de a adaoge la umilinţă şi altele, dacă umilinţa este 
aşa precum o avea fericitul David, zicând: «Inima înfrâ
nată ş i smerită Dumnezeu ?iu o va urgisi* (Ps. 50, 19). 
Căci ceia ce este înfrânt, nu se ridică în sus, nu loveşte, 
ci unul ca acela încă este gata de a pătimi ori-ce rele, 
iară el nu se ridică în sus. Un astfel de om are inima 
înfrântă, şi chiar de ar pătimi rele, chiar de ar fi batjo
corit, el stă liniştit, şi nu se grăbeşte sâ’şi răzbune. După 
umilinţă apoi, trebuie a face rugăciuni întinse, a vărsa 
lacrămi multe, şi în timpul zilei, şi în timpul nopţii.
*Spăla-voiu, zice, în toate nopţile patul meu, cu lacrămile 
mele aşternutul meu voiu uda', necăjitu-m-am si m-atn 
smerit foarte» (ps, 7, 7.) şi iarăşi: «Ca cenuşa ca pâinea 
am mâncat si băutura mea cu plângere am amestecat» 
(Ibid. 101, 10). După rugăciunile cele lungi făcute, estâ 
nevoie şi de eleimosină multă, căci ceiace mai ales lace 
puternică doftoriea pocăinţei, aceasta este. Şi precum se 
întâmplă cu ajutoarele doftorilor, că din buruienile pe 
care le ia bolnavul ca doftorie, una este cea mai princi
pală, tot aşa şî cu pocăinţa, că aceasta (eleimosină) este 
buruiana cea mai principală, şi cu dânsa totuf se renaşte. 
Căci ascultă ce spune sfânta Scriptură: «Daţi-le milostenie, 
şi toate vor f i  vouă curate* (Luca 9, 41), şi iarăşi: *Cu 
milostenie şi credinţă se curăţă păcatele* şi iarăşi: «Focul 
arzător îl  va stinge apa, şi milosteniea va curăţi păcatele* 
(Siralr 3 ,' 30. 28, 3). După aceia apoi a nu se înfuriea 
de nimic, nici a urî pe cineva, si a ierta greşelile tuturor. 
« Omul asupra omului, zice, ţine mânie, şi de la Dumnezeu 
cere vindecare» (Sirah 28, 3). «Iertaţi, ca să vi să ierte» 
{Math. 6, 14). Vine apoi şi faptul de a întoarce fraţii din 
rătăcire. « 7 u oare când întorcându-te, zice, întăreşte pre 
fraţii te i» (Luca 22, 32). încă şi câtră preoţi a se purta 
cu prietenie: <şi de va fi făcut păcate, zîce, se vor ierta 
luH (Iacob. 5, 15). In fine, a proteja pre cei nedreptăţiţi, a 
nu avea mânie asupra cuiva, şi a suferi toate cu blândeţe.
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Oare mai înainte de a afîa că prin pocăinţă se spală 
păcatele, nu eraţi înfricoşaţi, câ nu mai este altă bae, 
şi din această pricină vă desnădăjduise-ţi cu totul ? Acum 
după ce aţi aflat prin câte se poate câştiga pocăinţa şi 
iertarea păcatelor, şi că vom putea să îndepărtăm de la 
noi totul, dacă vom voi sâ facem întrebuinţare de dânsa 
precum trebuie, de ce iertare ne vom putea învrednici 
dacă nici măcar nu ne gândim la păcatele noastre? Şi 
dacă este aceasta, toate se săvârşesc cu bine. Că după 
cum cel ce a intrat pe uşă, este înăuntru, tot aşa şi cel 
ce se gândeşte la păcatele sale, va ajunge negreşit şi 'la 
vindecarea lor. Dacă poate zice: «sunt păcătos», însă nu 
se gândeşte la felul păcatelor, ci numai zice simplu: am 
păcătuit cutare şi cutare, de sigur că nici odată nu va 
înceta a păcătui, va mărturisi pururea că este păcătos, 
dară de îndreptare nu se va îngriji nici-odată. Iară de 
va face început, nu mai încape îndoială că şi celelalte 
vor urma. Dealmintrelea pretutindeni şi în toate începutul 
este greu, dară când începutul îl vom face, toate ni vor 
părea şi uşoare, şi cu înlesnire de împlinit.

Să începem dară, vă rog, unul cu rugăciuni îndelungate 
altul cu Iacrămi necontenite, altul fiind mâhnit, fiindcă 
nici mâhnireă nu este ceva mic şi nebăgat de seamă 
*Pentru pacai, zice, puţin l~a?n întristat pre et... f i  s-a 
întristat... si l-am tămăduit pre el, si căile lui le-am văzut'* 
(Isaia 57, 17, 18). Cu toţii însă vom smeri sufletele noa
stre prin milostenie, prin a nu urî pe aproapele nostru, 
şi nici a ne răzbuna. Dacă într'una ne gândim la păca
tele noastre} nimic din cele pământeşti nu ne va putea 
îngâmfa, nici bogăţie, nici stâpâniea, nici cinstea, ci chiar 
de am sta în carîta împărătească, vom ofta din greu. 
Fiindcă şi fericitul David a fost împărat, şi totuşi zicea: 
<Spala  voiu în toate nopţile patul meu, si cu lacramile 
mele aşternutul meu voiu uda». (Ps. 6, 7), şi cu toate 
acestea cu nimic n'a fost vătămat de porfira sau de dia
dema împărătească, şi nici nu s’a trufît, căci se ştia pre 
sine om, şi fiindcă era cu inima înfrântă, el suspina. Căci 
ce  sunt oare toate lucrurile omeneşti ? Ţărână şi cenuşă, 
şi ca praful ce-1 spulberă vântul, fum şî umbră frunză 
purtată de vânt şi floare, vis, şi poveste, şi mit, vânt şt
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aer uşurei, pană ce zboară în vânt, zefir ce trece repede 
şi poate ceva încă mai mic de cât toate acestea. Căci 
spune-mi: ce crezi tu mare şi însemnat ? Ce demnitate 
o crezi a fi mare? Aceia a consulului? fiindcă mulţi îşi 
Închipuie -că nimic nu este mai mare ca această demni
tate. Dară şi cel ce nu este consul, cu nimic mai prejos 
nu este de cât acela care a ajuns într’atâta strălucire» 
şi atât de mult este admirat; şi acela este în aceiaşi 
demnitate ca şi acesta, şi amândoi nu vor mai fi după 
puţin timp. Când a ajuns Consul ? spune’mi; şi de cât 
timp ? De douâ zile ? Aceasta se petrece şi 'în visuri. 
«Dară zici tu, demnitatea aceasta este vis». Şi ce este 
aceasta ? Câci ceiace se petrece ziua nu este vis ? De ~ce 
nu le numim oare pe acelea mai cu seamă vis ? Că dupre 
cum visurile — viind ziua — se dovedesc a fi nimic, tot 
asemenea şi acestea, viind noaptea, se dovedesc a fi 
nimic. Căci fie noapte fie zi, de-o potrivă s ’au bucurat 
de timp, şi în mod egal a împărţit tot timpul. Dupre 
cum cineva în timpul zilei nu se bucură de cele petre
cute noaptea, tot aşa şi în timp de noapte nu este cu 
neputinţă a se bucura de cele petrecute ziua. Ai devenit 
Consul ? şi eu în timpul nopţii. Eu noaptea, şi tu în 
timpul zilei ? Şi ce înseamnă ? Că doară nici nu ai mai 
mult de cât mine, de cât poate câ se spune câ cutare 
este Consul, şi dela avea plăcere din vorbe ajungi a crede 
câ ai ceva mai mult.

Dară să spun aceasta mai clar. Dacă eu de pildă zic 
«cutare este consul» şi eu îi fac plăcere cu vorba, oare 
acea vorbă nu a şi ieşit în acelaş timp când s-a şi grăit? 
Tot aşa sunt iucruriie şi aici: îndată ce s-a arătat ca 
Consul, şi nu mai este. Să zicem că a (ost pus pe un 
an, pe doi, pe trei sau patru; dară unde sunt cei zece 
cari au devenit Consuli)? Nicăiri. Dară Pavel nu aşa, câci 
ei trăieşte veşnic, nu numai o zi sau două, sau zece, şi 
două-zeci, sau trei-zeci, nici zece ani, sau două-zeci, sau 
trei-zeci, şi apoi s-a sfârşit cu el, căci şi al patru-sutelea 
an a trecut, şi încă şi acum este strălucit, ba încă cu 
mult mai strălucit de cât când trăia. Şi acestea aici pe 
pământ, căci despre strălucirea cea din ceruri a sfinţilor 
cine ar putea sâ repreziute precum trebuie ? De aceia
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vă. rog, ca această strălucire sâ o cerem, pe aceasta să
o alungăm, câ să ne învrednicim de dânsa, fiindcă cu 
adevărat aceasta este strălucire. Să ne depărtăm dară 
de cele pământeşti, ca să aflăm har şi milă întru Cnvibtos 
lisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
Duhul Sfânt, sc cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M IL IA  X
„ Că pământul care bea ploaia ceea ce se pogoară peste 

dânsul de multe ori; si rodeşte iarbă de treabă acelora de 
care se si lucrează, primeşte binecuvântare de la Dumne
zeu. Iar care scoate din sine spini f i  ciulini, netrebnic este, 
şi aproape de blâslăm , al căruia sfârsit este, spre ardere"' 
(Cap. 6, 7. 8.)

Cu frică sâ ascultăm cuvintele lui Dumnezeu, cu frică, 
zic, şi cu cutremur mare. ,,Slu jiţi Domnului, zice, cu frică , 
si vă bucuraţi lui cu cutremur“ (Ps. 2, 11.) Dară dacă 
până şi bucuria şi veselia noastră trebuie a le aveâ cu 
frică, când încă cele grăite sunt şi înfricoşate — ca cele 
de aici — de ce pedeapsă nu vom fi oare vrednici, dacă 
nu ascultăm cu frică cele grăite ? Câci după ce spune că
este  cu neputinţă ca cei ce cad sâ se boteze deadoua
oară, şi prin botez să câştige iertarea păcatelor, după ce 
arată grozăvenia taptuluî, la urmă adaoge: ,,C<z pământul 
care bea ploaia ceea ce se pogoara peste dânsul de multe 
ori, si rodeşte iarbă de treabă acelora de cate să si lucreaza, 
primeşte binecuvântare de la Dumnezeu, iara care scoate 
din sine spini si ciulini, netrebnir este,si aproape de bles
tem, a l caruia sfârsit este arderea'1' Să ne temem, deci, 
iubiţilor. Nu este a lui Pavel această ameninţare, nu sunt 
ale unui om aceste cuvinte, ci sunt ale Duhului Sfânt, 
ale lui Christos, care grăieşte pnntrânsul. Şi oare cine 
este curat de aceste ciuline ? Dară chiar de am fi curaţi,
şi totuşi nici aşâ nu trebuie de a ne încuraja, ci a ne
teme, şi a tremura, ca nu cumva ciuline să răsară în noi. 
Când însă noi cu toţii suntem plini peste tot de- spini şi
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ciulini, şi căzuţi la pământ, cum vom mai avea curaj r 
spune-mi. Ce este, care ne face pe noi de a n e  trândăvi? 
Că dacă cel ce i se pare că stă, trebue a se teme sâ 
nu cad&, „Celui ce i se pare câ stă} să ia aminîe ca să 
nu casă“ (I. Cor. 10, 12), apoi cel ce a'căzut, cum ar 
trebui oare să se îngrijească de a se ridica? că dacâ Pa
vel se teme, ca nu cumvâ propoveduind altora, el să de
vină netrebnic, şi se temea ca să nu se facă netrebnic, 
el care era atât de încercat şi de trebuitor, apoi oare noi 
cari deja suntem netrebnici, ce iertare vom avea, neavând 
nici o frică, ci ca din obiceiu numai suntem alipiţi şi 
umplem creştinismul? Să ne temem, deci, iubiţilor. ,,Câ 
se descopere mânia lui Dumnezeu din cer1 ‘ (Rom. 1, 18), 
zice, să ne! temem, că se descopere nu numai peste ne- 
evsevie. ci şi „peste toată nedreptatea''1' Ce este toată ne
dreptatea ? Adică şi mare, şi mică. Aci se face aluziune 
la filantropia lui Dumnezeu. Sub nume de ploae el înţe
lege învăţătura, aşâ câ ceia ce a spus mai sus, zicând : 
,,datori fiind voi, a fi învăţători” aceasta o spune şi aici. 
Pretutindeni sfânta Scriptură obişnueşte a numi învăţătura 
ploae, după cum de pildă zice: „voiu porunci norilor, ca 
sâ nu ploae peste dânsa ploaie1' (Isaia 5, 6), fiind vorba 
de vie — ceia ce aiurea numeşte foame de pâine şi sete 
de ap£. Şi iarăşi aiurea: „ Râul lui Dumnezeu s‘a um
plut de apeu (Amos. 8, 11.).

„Că pământul care bea ploaia , ceia ce de multe ori se 
pogoară peste dânsul", zice. Aici el arată câ şi primiau 
dânşii cuvântul, şi îl şi beau, şi că de multe ori s-au în
vrednicit de aceasta, şi că nici aşâ nu s-au folosit. «Că 
dacă n’ai fi fost cultivat, zice, dacă nu te-ai fi bucurat 
de ploi la vreme, nu ar fi fost răul atât de mare, dupre 
cum zice: -,,De nu aşi fi venit, si de nu li-asi Ji grăit lor, 
pâcat nu ar avea"' (Ioan 15, 22); iară dacă de multe ori 
ai băut (ploaia), şi de multe ori o ai primit, pentru ce ai 
scos din sine’ţi altele în loc de rodurî ? „Am aşteptat, 
zite, ca să facă struguri, si ea a jăcu t spini“ (Isaia 5, 
2). Ai văzut că Scriptura peste tot locul numeşte păca- 
catele spinii căci şi fericitul David zice. „Intorsu-?n am 
spre chinuire, când s'a înfipt mie g/timpul“ (Ps. 31, 4.). 
Căci şi ghimpul nu trece doară repede pe deasupra, ci
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intră în picior, — şi de ar rămânea puţin din el, sau dacă 
nu l-am scoate, în totul, acel puţin ce-a rămas, va pro
duce deopotrivă dureri, ca şi întregul spîne. Şi ce spun 
eu acel puţin ? Chiar ş; după scoaterea lui cu totul, lasă 
încă pentru mult timp durerea în rană, şi este nevoie de 
multe doftorii şî mult necaz, spre a se izbăvi rana de 
dureri. Tot aşâ şi cu păcatul, căci nu este deajuns nu
mai de al scoate, ci trebuie încă a vindeca şi locui ranei. 
Mă tem însă, ca nu cumva cele grăite aici să fie spuşe 
mai mult pentru noi, de cât pentru alţii. >tCă pământul 
care bea ploaia ceia ce se pogoară, zice, peste dânsul 
Pururea,bem, pururea ascultăm, darâ de’ndată am pier
dut umezeala, răsărind soarele şi pentru acei spini scoatem 
din noi. Şi care sunt acei spini ? Sâ ascultăm pe Christos, 
care zice că: , ,Grijile veacului acestuia, şi înşelăciunea bo
găţiei înneacă cuvântul, si neroditor se face“ (Math. 13, 22).

«Că pământul care bea ploaea, zice, ceia ce de multe 
ori se pogoară peste dânsul, şi rodeşte iarbă de treabă*. 
Nimic nu este atât de trebuitor; ca curâţeniea vieţei, nimic 
nu este atât de armonios şi plăcut, ca vieaţa eminentă, 
nimic nu este atât de potrivit, ca virtutea. «S i rodeşte, 
zice, iarbă de treabă acelora de care se şi lucrează, pri
meşte binecuvântare dela Dumnezeu*. Aici el pune pe 
Dumnezeu ca cauză a tuturor, atingând pe nesimţite pe 
Elini, cari atribuiau puterei pământului producerea rodu- 
rilor. «Că nici mânile cultivatorilor, zice, nu sunt acelea 
care mişcă pământul la producerea roadelor, ci numai 
porunca lui Dumnezeu, pentru care şi zice: «Primeşte 
binecuvântare dela Dumnezeu». Dară tu priveşte cum el 
vorbind de spini n’a zis «rodeşte spini», şi nici că a între
buinţat acest cuvânt plăcut, ci «scoate din sine spini* , ca 
şi cum ar zice cineva «dă din el atară, azvârle din el».
*Netrebnic este şi aproape de blestem». Vai! Câtă îndem
nare cuprinde acest cuvânt! A spus că blestemul este 
aproape, însă încă nu este blăstem; dară cel ce încă n’a 
căzut în blestem, ci numai că este aproape, de sigur că 
v’a putea sâ se depărteze. Şi încă nu numai prin aceasta 
a mângâiat auditorul, ci şi prin cele ce urmează, căci 
n-a zis numai că este netrebnic, şi aproape de blestem, 
şt câ va fi arsă, ci <al căruia sfârşitul este spre ardere»
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dacă stăruieşte a rămânea aşa până la sfârşit, aşa că dacă 
vom tăia spini şi-i vom arde, vom putea sâ ne bucurăm 
de miile de bunuri, şi sâ devenim trebuitori bucurându-ne 
şi de binecuvântări. Cu drept cuvânt încă a mai numit 
păcatul ciulini «scoate din sine, zice, spini şi ciulini», aşa 
că pun mâna pe dânsa, te înţapâ, şi este greţoasă chiar 
şi la vedere^

Atingându-se deci de dânşii deajuns înfricoşându-i şi 
mustrându-i, la urmă iarăşi îi mângâe, ca nu cumva Io- 
vindu-i prea mult, sâ-i doboare ia pământ, căci tot lovind 
pe un trândav, mai trândav îl faci. Deci, nici nu-i lingu
şeşte în totul, ca nu cumva să-i facă a se îngâmfa, dară 
nici nu-i ceartă într’una, ci câte puţin mustrându-i, multă 
vindecare li aduce prin cete ce urmează: Căci- ce spune 
el? «Nu ca desnâdăjduiţi le vorbim acestea, zice, şi nici 
ca şi cum voi aţi fi plini de spini şi ciuline, ci ca te- 
mându-ne ca nu cumva să se întâmple aceasta. Mai bine 
este vouă a vă înfricoşa de cuvinte, decât de a simţi du
rerea în faptes. Şi aceasta de sigur că vine tot dela înţe
lepciunea lui Pavel. N’a spus apoi «ni se pare, sau cre
dem, sau ne aşteptăm la aceasta», ci: «Insă avem ade
verire pentru voi, iubiţilor, de cele mai bune, şi care se 
ţin de mândrie, măcar de şi aşa grăim » (Vers. 9), ceia 
ce şi Galatenilor scriind, li zicea: «Am adeverire de voi 
întru Domnul, că alta nimic nu veţi gândi» (Galat. 5, 10). 
Acolo spune aşa, pentru că erau ioarte desnădăjduiţi, şi 
de vreme ce nu-i lăudase din cele prezente, apoi o face 
aceasta din cele viitoare, zicând: «că nimic alta nu veţi 
gândi*. N’a spus «nu gândiţi» ci «nu veţi gândi; — iară 
aici din cele prezente. «Că avem adeverire pentru vot, 
iubiţilor, de cele mai dune, şi carele se ţin de mântuire, 
măcar de şi aşa grăim*.

Şi fiindcă de la cele prezente nu avea atâtea de spus, 
apoi el făureşte aşa zicând mângâerea dela cele trecute 
şi zice: Că nu este nedrept Dumnezeu, să uite lucrul vos
tru şi osteneala dragostei, care aţi arătat spre numele lui, 
cei ce aţi slujit sfinţilor si slujiţi* (Vers. 10). Vai! Cât 
de mult li-a ridicat şi li-a împuternicit sufletul, pomenin- 
du-li de lucruri vechi, şi punându-i în necesitatea de a 
nu se aştepta ca Dumnezeu să-i uite. Numai cel care nu
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1 este bine încredinţat despre speranţa în Dumnezeu poate 
păcătui, şi să zică că Dumnezeu este nedrept. Aşa că i-a 
silit pe toţi de a aştepta numai decât ceie viitoare. Câci 
pe cel descurajat şi desnădâjduit dela cele prezente, îl 
va putea îndrepta cineva prin nădejdea celor viitoare* 
precum toi el scriind şi Galatenilor li zicea: ^Alergaţi 
bine* şi «Atâtea aţi pătimit în zadar, de este şi în zadar» 
(Gal. 5, 7, 3, 4) ? Şi precum aîci împreună cu ceitarea 
pune şi lauda, zicând: «Că fu n d  datori voi a f i  învăţă
tori pentru vreme*, tot aşa şi aici: «M ă mir câ asa decu- 
rând vă mutaţi» (Hid. 1, 6), unde lauda este amestecată 
cu certarea, fiindcă noi ne mirăm cu adevărat, când fiind 
vorba de lucruri mari, uniia cad. Ai văzut cum lauda este 
amestecată cu învinovăţirea şi cu defăimarea lor/’

Şi apoi el nici n’a spus acestea ca din partea sa numai, 
ci ca din partea tuturor, căci n’a zis: «sunt încredinţat», 
ci <Avem adeverire> câ cele bune şi folositoare vor fi cu 
voi. Aici vorbeşte pentru viaţă, sau că poate spune de 
răsplata ce vor avea. Apoi spunând cele de mai sus, dă 
este netrebnic, şi aproape de blestem, şi că sfârşitul îi 
va fi spre ardere, la urmă pare că Ii-ar zice: «însă aces
tea le'grăim nu numai decât pentru voi» căci *Nu este 
nedrept Dumnezeu, să uite lucrul vostru ţ i  osteneala dra
gostei » z ice: «Deci, de ce le-am spus aceasta ? «Poftim ,
zîce, ca fiecare din voi aceeaşi sârguinţă să arate spre 
adeverirea nădejdii până în sfârşit ca să nu fiţi leneşi, 
ci următori celor ce moştenesc făgăduinţele prin credinţă, 
şi prin îndelunga răbdare» (Vers. 11, 12).

*Că poftim » zice, adecă nu numai că voim, şi că vo
inţa noastră se mărgineşte în cuvinte, ci poftim încă că 
voi cu toţii să vă ţineţi de virtute, nu numai ca şi cum 
v’ar pâreâ rău de cele dinainte, ci că şi pentru cele vii
toare vâ temeţi. Şi n’a spus, că de cele trecute sunteţi 
de condamnat, ci de cele prezente, câci v’aţi moleşit, aţi 
devenit trândavi. Dară priveşte, cu câtă înţelepciune şi-a 
împletit el cuvintele, şi cum n’a lovit din greu. Căci ce 
spune el ? Ş i pojlim} zice, ca fiecare din voi aceeaşi sâr
guinţă sâ arate spre adeverirea nădejdei până în sfârşit», 
Aceasta este de admirat în înţelepciunea lui Pavel, că 
nu arată că îi s ’au împuţinat, sau că s’ar fi moleşit cu
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totul. Căci când el zice: * Poftim ca fiecare din voiu 
aceasta înseamnă. E ca cum ar zice cineva: «voiesc ca 
să te gândeşti pururea, ca ceia ce ai fost mai înainte, 
aceasta să fii şi acum, şî în viitor», ceia ce face ca cer
tarea să fie mai blândă, şi mai bine primită. Şi n’a zis 
/vo iesc» , ceia ce ar fi fost poate rezultatul autorităţei 
jui ca dascăl, ci a spus ceia ce este izvorât din dragostea 
lui părintească, ceia ce e mai mult de cât a voi; ^poftim» 
ca şi cum pare că zicând: «iertaţi-mă dacă poate vom 
grăi ceva greoi»,

«■Poftim ca fie cate din voi aceeaşi sârguinţă sâ arate,
| spre adeverirea nădejdei până în sfârşit». «Nădejdea)
* zice, poartă toate, ea pe toate le recâştigă. Nu vă îm

puţinaţi, nu vâ desnădăjduiţi, ca nu cumva nădejdea 
voastră să devină prisoselnică; căci cel ce face cele bune, 
bune şî nădăjduieşte a avea, şi nici-odatâ nu se desnă- 
dăjduieşte». «Ca să nu fiţi leneşi». Acum în minut să 
nu fiţi? Şi cu toate acestea mai sus zicea: «De vreme ce 
trândavi v aţi făcut cu ausurile». Priveşte însă cum trân- 
dăviea lor a întins-o până şi la auz. Aici acelaşi lucru 
a dat a se înţelege, însă în loc să zică «na stăruiţi în 
trândăvie», li spune: <De vreme ce trândavi v aţi făcut 
cu auzurile», Aşa că expresiunea *sâ nu fiţi leneşi» este 
zizâ pentru viitor, care nefiind prezent încă, nici noi nu 
putem fi răspunzători. Cel ce este îndemnat de a se în
griji pentru prezent — ca unul ce este leneş —-  poate că 
s’ar face şi mai leneş, pe când cel i_e este îndemnat a 
se îngriji pentru viitor, nu va fi aşa. ^Poftimt zice, ca 
fiecare dtn vot>. Mare este dragostea lui, căci şi celor 
mari, şi celor mici aceeaşi li doreşte, pe toţi îi cunoaşte, 
şi nici pe unul nu ’l trece cu vederea, ci aceiaşi dra
goste are cătră fiecare, şi egalitatea pentru toţi, de undfe 
se vede că i-a convins incă mai mult de a primi cu bună 
voinţă cuvintele lui cefe greoae.

*Ca să nu fiţi leneşi* zice. Precum tenea vatămă 
trupul, tot aşa slăbeşte şi vatămă şi sufletul, făcându 1 
moi atic şi neputincios spre fapte bune. «Cei următori, 
zice, celor ce moştenesc jâgădui?i(ele prin credinţă şi prin  
îndelunga răbdare*. Şi cine sunt aceştia o spune mai la 
vale. Mai sus a fost zis «fiţi următori succeselor voastre

11
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dinainte», iară după aceia, ca nu cumva să ’I întrebe: 
care succese?— li duce tocmai la Patriarhul Abraam, 
scoţând de aici pe deoparte exemplele celor ce au avut 
succese, iar pe de-alta să nu ’şi închipuie că au fost pă
răsiţi de Patriarh; să nu ’şi închipuiască că fiind dispre
ţuiţi ca nevrednici de vr’un cuvânt, au fost părăsiţi, ci 
să ştie că aceasta mai ales este particularitatea bărbaţilor 
voinici, de a Tşi petrece vieaţa în ispite, şi că Dumnezeu 
asttel face cu oamenii mari şi minunaţi. «Trebue, zice, 
a le răbda toate cu bunăvoinţă», căci aceasta este a crede. 
Dară dacă zice: «îţi dau, şi tu iei îndată, de ce ai mai
crezut atunci ? Căci aceasta nu mai este a credinţei tale, 
zice, ci a mea, celui ce ţi-am dat. Dacâ zic apoi, că dau, 
şi câ voiu da şi după o sută de ani, pentru care tu nu 
te desnădejduieşti, — apoi atunci m’ai crezut vrednic de 
credinţă, atunci ţi-ai format ideia cuvenită despre mine». 
Ai văzut dară că tle multe ori necredinţa vine nu din 
desnâdejduire numai, ci şi din împuţinare şi neîndelungâ 
răbdate, sau nu din cunoştinţa celor făgăduite t «Că nu. 
este nedrept Ijîimneseii să uite lucrul Vostru şi osteneala 
dragostei, care aţi arătat spre numele lui, cei ce aţi slujit 
sânţilor şi slujiţi* , zice. Mari lucruri li mărturiseşte lor 
aici, şi încă mari prin bunăvoinţă, ceia ce şi aiurea zice: 
<* Ş i nu numai precum aveam nădejde, ci singuri pre sine 
j 'au dat întâi Domnului şi nouă prin voia lui Dumnezeu* 
(TI- Cor, 8, 5).

«Care aţi arătat, zice, spre numele lui, cei ce aţi slujii 
sfinţilor şi slujiţi*. Priveşte cum iarăşi îi mângâie, adăo- 
gând: *şi s l u j i ţ i adecă şi astăzi slujiţi, — şi-i aţâţă tot
odată, arătând că nu acelora au slujit, ci lui Dumnezeu. 
« Care aţi a r ă t a t zice. Şi nu spune: «sfinţilor», ci lui
Dumnezeu, câci aceasta va să zică <*spre numele lui», 
adecă «prin numele lui tbate aţi fâcut. Deci, zice, cel ce 
se bucură de atâta dragoste şi râvnă din partea voastră, 
nu vă va dispreţui niciodată, şi nu vă va uita*-.

') Acestea auzindu-le, vă rog a sluji sfinţilor. Căci fie
care credincios este sfânt, prin faptul că este credincios,

>) Partea morală. D espre pocăinţă şi despre folosul lacrim ilor. Nu trebue 
a  n e  mânia sau a ne răzbuna, ci a ierta celor ce ni greşesc, — şi despre 
eîeim osină, (Veroo),
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şi chiar mirean de ar fi cineva, este sfânt, -s Că se sfin
ţeşte barbatul necredincios prin femeie (credincioasă), si 
femeia necredincioasă prin bărbat (credincios)» (!. Cor. 7, 
14-). Priveşte cum credinţa tace sfinţenia. Chiar lumean, 
deci, de am vedea în împrejurări grele, să-i întindem 
mână de ajutor, şi nu numai cătră cei ce stau prin munţi 
să fim grabnici, fiindcă dacă aceştia sunt sfinţi şi cu cre
dinţă, şi cu vieaţa, darâ şi aceia sunt sfinţi cu credinţa, 
şi mulţi chiar şi cu vieaţa. Nu numai când vedem vr’un 
monah în închisoare sâ intrăm, iar când vedem vr’un 
lumean sâ nu întrăm, căci şi acesta este sfânt, şi acesta 
este frate. «Dară ce ? zici tu; dacă este poate necurat şi 
spurcat» ? Ascultă re spune Christos: «Â m judecaţi, să
nu ftţi judecaţi» (Math. 7, 1). -Tu, iâ aceasta pentru Dum
nezeu. Şi ce spun eu ? Chiar Elin de am vedea într’o 
împrejurare grea, trebue a-i face bine; şi în fine oricărui 
om aflat în împrejurări grele, trebuie a-i face bine, dară 
încă cu atât mai mult când e credincios lumean. Câci 
ascultă ce spune Pavel, că: «Să face?n bine cătră toţi, si 
mai vârtos cătră ai noştri de o credinţă». (Galat. 6, 10).

Insă nu ştiu cum s’a introdus, şi cum stăpâneşte încă 
obiceiul acesta. Câci cel ce caută numai pe monahi, şi 
numai acelora voieşte a ti face bine, şi numai de dânşii 
se îngrijeşte, şi spune: «dacă nu este sfânt dacâ nu este 
drept, dacâ nu tace semne şi minuni, nu-i dai' mână de 
ajutor» prin aceasta a vătămat cea mai mare parte a 
eleirtiosinei, şi chiar ce a mai rămas în trecerea timpului 
o va nimici cu desăvârşire. Pentrucă eleimosină aceia 
este, care se face celor săraci, celor vinovaţi şi respin
gători de râie. Eleimosină se chiamă a milui nu pe cei 
buni, nu pre cei cu succese, ci pre cei păcătoşi. Şi ca 
sâ afli câ aşa este, ascultă parabola ce spune: «Un om
oare-care se pogora din Ierusalim în Ierihon, şi a căzut 
în tâlhari, cari desbtăcându-l p ie  el si rănindu-l, sau dus 
lăsându-l abea viu. Şi dupre întâmplare un preot se po
gora pe calea aceea, si văzându-l pre dânsul, a trecut pe 
alăturea. Asijderea si un Levit fiind la acel loc, viind şi 
văzându-l pre el, a trecut pe alăturea. Iară un Samari- 
nean mergând pe cale, a venit la el, si văzândul i s-a 
făcut milă. Şi apropiindu-se a legat ranele lui, turnând
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Hftt-de-lemn si vin, si punăndu-l pe dobitocul său la dus 
ia  o casă de oaspeţi, si a purtat grije 'de e h . Şi priveşte 
ambiţiunea Iui cea mare, Căci adoua zi la plecare sco
ţând doi dinari a dat gazdei, zicând: «Poartă grijă  de
el, si orice vei mai cheltui, eu când mă voiu întoarce, voiu 
da ţie*. (Luca 10, 30, şi următorii). Dară tu priveşte ce  
parabolă a spus. El n’a zis că un Iudeu a făcut acest 
bine unui Samaritean, ci că un Samaritean a făcut a- 
ceasta.

Acestea deci auzindu-le, sâ nu ne îngrijim numai de 
cei de aceiaşi credinţă cu noi, iară de alţii să neglijăm» 
Tot aşa şi tu, dacă vezi pe cineva pătimind răle, de nimic 
să nu te mai interesezi la urmă, câci ce! ce pătimeşte 
răle are dreptul de ajutorinţă. Că dacă tu când vezi poate 
vru*un asin muncit, te mişti, şi nu mai întrebi al cui este, 
cu atât mai mult nu trebuie a întreba sau a cerceta pe 
un om, al cui este. Al lui Dumnezeu este, fie el Elin sau 
Iudeu, şi chiar de ar fi necredincios, totuşi are nevoie 
de ajutor. Dacă ţi s'ar fi Îngăduit ţie de a’l cerceta şi 
a’l judeca, poate că ai face bine, dară acum nenorocirile 
lui, nu te lasă de a’l cerceta. Că dacă noi nu trebuie a 
discoase nici pe cei sănătoşi, sau a ne interesa cu amă
nunţime de afacerile altora, apoi cu atât mai mult de 
cei ce pătimesc răle. Dealnmintrelea ce este ? L’ai văzut 
poate progresând, sau mergându-i bine ca sâ zici câ este 
rău şi netrebnic ? Dacă îl vezi pătimind răle, nu spune 
câ el este rău. Când poate îl vei vedea că el progresează 
vei grăi bine ceia ce spui, iară dacâ el este într'o neno
rocire, şi are nevoie de ajutor, nu trebuie să spui că el 
este  rău. O astfel de purtare este cruzime, neomenie şi 
trufie. Ce a putut fi mai nelegitim ca Iudeu ? Spune'mi. 
Şi totuşi Dumnezeu i-a pedepsit, şi după dreptate i a pe
depsit, şi pe cei ce pătimeau împreună cu dânşii, i-a 
lău cat, iară pe cei ce îi cruţau i-a pedepsit. « Vai celor 
ce nu pătimeau nimic, zice, pentru sfărâmarea lui lo s if  
(Amos. 6, 6) şi iarăşi: A scoate de la moarte pre cei pe
depsiţi... nu te scumpi* (Prov. lui Solom. 24, .11). N-a 
zis : «cercetează ca să vezi cine este» deşi cei mai mulţi 
dintre cei duşi la moarte sunt răi, —  câci aceasta mai 
cu seamâ este eleimosină. Cel ce face bine prietenului
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isău, nu face aceasta numai de cât pentru Dumnezeu; pe 
când cel ce face bine unui necunoscut, acesta cu ade
vărat că face binele pentru Dumnezeu, Nu cruţă banii, 
şi chiar de s'ar cere ca să dai totul, tu dă. Noi însă, vă
zând oameni munciţi, plângând şi pătimind mai grozav 
de cât mii de morţi, şi poate pe nedreptul de multe ori 
totuşi cruţăm bănit, iară pe fraţi nu-i cruţăm. Cruţăm 
cele fără suflet, şi nu cruţăm, sau neglijăm pe cele cu 
suflet, de şi Pavel zice: «Cu blânaeţâ certând pre cei ce 
stau împotrivă, poate cândva li va da lor Dumnezeu po- 
cainţăy spe cunoştinţa adevărului, şî vor scăpa din cursa 
diavolului, prinşi fiind şi de dânsul spre a lui voet>. (II. 
Tim. 2, 25, 26). «Poate», zice. Ai văzut cum acest cu
vânt e plin de bunătate şi îndelungă' răbdare ? Acest 
cuvânt şi noi imitâridu-I, pe nimeni nu vom desnădăjdui. 
Că şi pescarii de multe ori aruncând mreaja, nu au 
reuşit, iar mai apoi aruncând-o din nou, au prins. Tot 
aşa şi noi nu ne desnădăjduim, ci sperăm că voi ne 
veţi arăta fără de veste rod copt şi bun. Câ şi cultiva
torul de pământ după ce a semănat, aşteaptă o zi sau 
două, şi mult timp chiar, şi deodată vede răsărind din 
toate părţile semânţa. Aceasta o aşteptăm să se petreacă 
şi cu voi, prin harul şi filantropia Domnului nostru lisus 
Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, se cade 
slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

O M IL IA  X I

< Că lui Abraam făgăduindu-se Dumnezeu, de vreme ce 
nu avea a se fura pre nimeni altul mai mare, s*au ju ra t 
asupra sa zicând: Cu adevărat binecuvântând te voiu bine
cuvânta, şi înmulţind te voiu înmulţi. Ş î aşa, îndelung răb- 
dând, a dobândii făgăduinţa. Pentru câ oamenii pre cel 
mai mare se ju ra , şi sfârşitul a tot cuvântul lor cel de 
prigonire spre adeverire este jurământul*. (Cap. 6, 
13-— 15).



—  1 6 6  —

Atingând cu putere pe Ebrei, şi înfricoşându-i înde
ajuns, mai întâi îi mângâie cu laudele, al doilea apoi
— ceia ce este şi mai puternic -— este că dânşii numai 
de cât că se vor bucura de cele nădăjduite. Iară mân
gâierea o face nu prin cele viitoare, ci prin cele trecute,, 
ceia ce pe dânşii încă mai ' mult îi convingea. Precum 
când e vorba de pedeapsă el îl înfricoşează mai cu seamă 
prin acelea, tot aşa şi când e vorba de răsplată îi mân
gâie prin acestea, arătând cu această ocaziune că astfeS 
obişnuieşte şi Dumnezeu, adică de a nu îndeplini îndată 
cele făgăduite, ci după trecere de muît timp. Iară aceasta 
o face pe departe scoţând la lumină marea dovadă a 
puterei sale. iară pe de alta îndemnându-i la credinţă, 
pentru ca cei ce trăiesc în scârbe şi necazuri, şt care 
încă n’au primit făgăduinţele sau plata, să nu se desnă- 
dăjduiască, în lata necazurilor. Lăsând pe toţi ceilalţi ta 
o parte—-de şi avea ocazie să vorbească de m ulţi— , pune 
la mijloc pe Abraam, pe de-oparte pentru vredniciea 
bărbatului, iară pe de-alta pentru cele ce s’au petrecut 
sub dânsul. Deşi cam pe la sfârşitul epistolei zice: “-Toţt 
aceştia dupre credinţă azi murit, neluând făgăduinţele, ci 
de departe vâzându~le şi sârutăndu-le... ca sâ nu ia fără 
de noi săvârşirea» (Cap. 11, 13. 39. 40). « Că lui Abraam. 
zice} făgăduindu-se Dumnezeu, de vreme ce nu avea ps 
nimeni altul mai mare, s’au ju ra t asupra sa zicând: cu 
adevărat binecuvântând te voiu binecuvânta, şi înmulţind 
le voiu înmulţi} şi aşa îndelung răbdând a dobândit fă -■ 
găduinţa». Cum darâ pe la sfârşit zice câ a dobândit 
făgăduinţele, iară aici spune că «îndelung răbdând a do
bândit f ă g ă d u i n ţ a Deci, cum nu au luat? Cum de au 
reuşit ? Darâ el nu spune pentru aceleaşi făgăduinţe, şa 
aici şi acolo, ci îndemnarea şi mângâierea o face îndpită. 
A făgăduit lui Abraam, dară cele de aici le-a dat după 
trecere de mult timp, iară pe cele de acolo, încă nu, 
«şi aşa îndelung răbdând, a dobândit făgăduinţa». Ai 
văzut câ nu numai făgăduinţa a fâcut totul, ci şi înde
lunga răbdare ? Aici îi înfricoşează, arătând câ de multe 
ori făgăduinţa este întreruptă şi amânată prin împuţinarea 
prin micimea de suflet. Aceasta a arătat-o pentru po
por, care nu a dobândit făgăduinţa, pentru că s’a împu
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ţinat cu sufletul, şi din contra" Abraam a reuşit, fiindcă 
îndelung a răbdat. Apoi cum pe la sfârsit a arătat şi 
ceva mai mult-, că adică chiar îndelung răbdând, încă 
nau dobândit, şi că nici aşa nu au iost cuprinşi de în
tristare.

e Pentru că oamenii pre cel mai mare se jură} sfâr
şitul a toi cuvântul lor cel de prigonire spre adeverire 
este jurământul. Insă Dumnezeu, de vreme ce nu avea a 
se ju ra  pre nimeni altul mai mare, s'a ju ra t asupra sa*. 
Bine. Cine este care s’a jurat lui Abraam? Nu Fiul ? «Nu» 
zice. Dară de unde se poate vedea aceasta ? Mai cu 
searnâ chiar el însuşi o arată, insă eu nu mă cert pentru 
aceasta. Când însă el (Fiul) se-jurâ, zicând; «Amin, amin, 
zic vouă■*, acelaşi jurământ este; şi oare nu este învede
rat că se jură aşa, neavând pe altul mai mare pe care 
să se jure? Câ precum Tatăl s ’a jurat, tot aşa şi Fiul 
se jură asupra sa, zicând: i Amin, amin zic vouă* - Aici li 
aminteşte încă şi de jurămintele lui Christos, pe care 
dese*ori ie făcea, zicând: «Amin, amin zic vouă, cel ce
crede întru mine, nu va muri in veac» (Ioan 11, 26).

Dară oare ce înseamnă: «şi sfârşitul a tot cuvântul 
lor cel de prigonire spre adeverire esle jurăm ântul»? Este 
spus în loc de *din acesta (jurământ) se desleagâ orice 
prigonire, orice, îndoială-*. Adecă nu numai aceasta, .sau 
aceea» ci «a tot cuvântul*. Trebuia de sigur de a fi 
crezut Dumnezeu şi fără jurământ, însă zice: <-lntru care 
(jurământ) vrând Dumnezeu să arate t mai mult moşte-ni- 
torilor făgăduinţei neschi?nbarea sfatului ’ său, a pus la 
mijloc jurământul*. Aici cuprinde şi pe credincioşi, şi de 
aceia aminteşte şi de făgăduinţa dată nouă în comun. 
*A pus la mijloc, zice, jurăm ântul*. Iarăşi pune aici pe 
Fiul ca fiind mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. «Ca 
prin două lucruri ce nu se pot muia, întru care cu ne
putinţă este sâ minţd Dumnezeu^ (Vers. 18). Care anume 
şi carer Acela adecă că a făgăduit, şi că pe lângă fă
găduinţă a adaos şi jurământul. Fiindcă printre oameni 
aceasta se pare mai vrednic de credinţă, adecă jurământul 
de aceia l’a şi adaos. Ai văzut, câ prin aceasta apostolul 
nu are de scop a arăta vredniciea lu i,— ci ca să con
vingă pe oameni— şe a îngădui ca să se spună de el
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lucruri nedemne ? Voieşte dară ca să-i pună în cunoştinţă. 
Şi când e vorba de Abraam, arată că totul a fost a lui 
Dumnezeu, iarâ nu a îndelunge! sale răbdări, cu toate 
că a îngăduit de a se şi jura, precum se jură şi oamenii. 
Dumnezeu însă s ’a jurat asupra sa, pe când oamenii se  
jură asupra, sau pre cel mai mare decât ei. Dumnezeu, 
dară nefiind altul mai mare, s’a jurat pre «ine. Căci nu 
este tot una? omul a se jura pre sine, şi Dumnezeu a 
se jura pre sine, fiindcă omul nu are putere pre sine, 
adecă nu este stăpân pe sine. Ai văzut dară câ acestea 
nu sunt spuse mai mult pentru Abraam, ca pentru noi ? 
« Ia re  îndemnare, zice, să avem ceti ce am năzuit ca să 
ţinem nădejdea ce este pusă î n a i n t e Şi aşa, îndelung 
răbdând, s'a învrednicit a avea acele fâgâduinţi. «Acum» 
zice, iară nu pentru că s’a jurat. Ce anume este jură
mântul, a invederat-o spunând că se iace pe cel mai 
mare. Darâ fiindcă neamul nostru omenesc este necre
dincios, apoi Dumnezeu se pogoară aşa zicând la cele 
ale noastre. Deci, precum el se  jură pentru noi ■— de şi 
este nedemn de dânsul de a nu fi crezut — tot aşa şi 
expresiunea «A aflat din cele ce a pătim it» a fost zisă, 
fiindcă si oamenii o cred azi mai demn de credinţă, de 
a cunoaşte din experienţă. Ce înseattmă «nădejdea ce 
este pusă î n a i n t e Adecă de Ia acestea ce a spus până 
acum, ne gândim la cele viitoare, că dacă acestea s’au 
petrecut după trecere de atâta timp, negreşit că se vor 
petrece- şi acelea. Astfel că cele petrecute cu Abraam, 
ne încredinţează pre noi şi de cele viitoare.

* Pre care o anghiră o avem a sufletului tare şi nemiş
cată , şi care intră întru cele dinlăuntrul catajetezmei, unde 
înainte mergător pentru noi a intrat lisus, dupre rându- 
eala lui Melchisedek, Arhiereu fiind făcut în veac». (Vers. 
19, 20). In lume încă fiind, şi încă nefiind strămutaţi cu 
vieaţa, îi arată ca fiind deja în ccle făgăduite, căct prin 
credinţă noi suntem deja în cer. A spus: «aşteptaţi,
câci numai de cât va fi». După aceia ti spune: «mai cu 
seamă prin nădejdea ce avem». Şi n-a zis: «noi suntem 
înăuntrul catapetezmei», ci credinţa «Tntră întru cele 
dinăuntrul catapetezmei», ceia ce este mai adevărat, mai 
probabil. Că precum anghira atârnată de corabie nu lasă
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-de a se purta în toate părţile, chiar de ar clătina-o mii
de vânturi, ci slobozită în mare, împuterniceşte aşa zicând
corabia şi o ţine pe Ioc, tot aşa şi speranţa. Şi priveşte 
ce icoană potrivită a găsit, căci n'a zis «temelia* de 
caare a fugit, ci langhirâ^y care fiind în valurile mării, 
de şi s’ar părea că nu tocmai tare este înţepenită în 
apă, ca cum ar fi pe uscat, totuşi ţine pe loc corabia, 
ce se învăluie, şi nu se mai clatină. Căci dacă e vorba 
de cei tari în credinţă şi filosofi, apoi cu drept cuvânt
Mântuitorul a spus acea pildă frumoasă: «.Care a clădit
casa sa, zice, pe pia tră», (Moth. 7, 24), pe când pentru 
cei desnădăjduiţi, şi cari au trebuinţă de a fi sprijiniţi 
prin nădejde, cu drept cuvânt că a spus acestea Pavel. 
Valurile şi furtuna cea mare învăluie corabiea, dară 
nădejdea nu lasă ca să se răstoarne, chiar de ar lovi-o 
mii de vânturi. Aşa că de cumva nu o aveam, de mult 
ni-am fi scufundat.

Şt nu numai în cele duhovniceşti i-ar găsi cineva pu
terea ei cea mare, dară chiar şi în cele pământeşti, ca 
de pildă în negoţ, în agricultură, în armată, etc. unde 
dacă nu am avea-o din capul tocului, nici de treabă nu 
ne-am apuca. A numit-o anghira nu cum s’ar brodi, ci 
tare şi sigură, care nu se mişcă. «Care intră, zice, intru 
cele dinăuntrul catapetezmei*, în loc să zică: care duce 
în cer. Mai departe apoi a adaos şi credinţa, ca astfel 
să nu fie numai nădejde simplă, ci. încă foarte adevărată 
După jurământ pune încă şi alt-ceva, adecă dovada că
pătată prin fapte, că: »înainte mergător pentru noi a in
trat lisus», — iară înainte mergătorul este înainte mei"- 
gâtoriu a! unora cum de pildă Ioan a fost înainie-mergă- 
toriu al lui Christos. Şi n’a zis simplu: va i n t r a i ci
* Unde înainte mergătoriu pentru noi a in trat», dupre cum 
şi noi suntem datori de a cuceri acel loc, fiindcă nu este 
marea deosebirea dintre înainte-mergătoriu şi cei ce vin 
după dânsul, căci atunci nici n’ar mai fi înainte mergător, 
înainte mergătoriul şi cei ce 1 urmează pe aceiaşi cale 
trebuie a se găsi, şi acelaşi loc al ocupa. «Dupre rân- 
duiala lui Melchisedek, zice, Arhiereu fiind făcut în veac*. 
lată aici şi o altă mângâiere, că dacă Arhiereul nostru 
este de sus, apoi este cu mult mai bun de cât cel al
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Iudeilor, nu numai cu felul de a fi, ci şî cu persoana., 
locul, cortul şi âşezămantul. Iară acestea sunt spuse cu 
privire !a trupul său.

') Trebue, deci, ca şi cei cărora este preot să fie buni 
şi precum este mare deosebire între Aaron şi Christos, 
pe atâta este între noi şi ludei. Câci tu priveşte: sus 
avem jertfa, sus avem preotul, sus victima. Noi proadu- 
cem astfel de jertfe, cari pot fi proaduse pe aceî jertfel
nic. Acolo nu se jertfesc oi şi boi, nu sânge şi fum, căci 
toate acestea sunt desfiinţate, iară în locul lor s ’a intro
dus cultul raţional. Şi ce este oare cultul raţional ? Cele 
proaduse lui Dumnezeu prin suflet, prin duh. «Duh , zice, 
este Dumnezeu, şi cei ce se închină lui, cu duhul şi cu 
adevărul se cade sâ se închine» (Ioan 4, 24), aceîea în 
fine care nu au nevoie de trup, nu au nevoie de organe, 
nu au nevoie de loc anumit, cărora el este preot, ca de 
pildă: blândeţa, înţelepciunea, milostenia, nerăutatea, în
delunga răbdare, smerenia. Jertlele acestea le-ar putea 
vedea cineva şi în Vechiul Testament, preînchipuite dela 
început. «je r tf iţi  [ui Dumnezeu, zice, je r tfa  dreptăţei, je r t
fiţi jă r tfă  de laudă» (Ps, 4, 6 ) şi *?■ fărtfa  laude/ mă slă
veşte» (Ib. 49, 24), şi «Jertfa lui Dumnezeu duh umiliţi’ 
(Ibid. 50, 19) şi «Ce cere Domnul dela tiney fă ră  numai 
să fa c i judecată şi să iubeşti mila» (Mihea 6 , 8 ) ? şi iarăşi. 
«Arderile de tot şi pentru păcat n’ ai căutat, atunci am 
zis : iată viu... ca să fac voia ta Dumnezeule» (Ps. 39,
7, S) şi iarăşi: «Pentru ce mi aduci mie tămâe dela S ava■»:: 
şî iarăşi- «Mută dela mirte glasul cântărilor tale, şi cân
tarea organelor tale nu voiu auzi» (Ieremia 6 , 20. Amos 
5, 23), iară în locul acestora i-Miiă voiesc, iară nu jertfă*  
(Osie 6 , 6 ).

A i văzut cu ce fel de jertfe este mulţumit Dumnezeu ' 
Ai văzut din început chiar cum unele au fost retrase, 
iară altele înlocuite ? Pe acestea deci să le aducem. Că 
acelea sunt ale bogaţilor şi celor ce au dare de mână, 
iară. acestea sunt ale virtuţei. Acelea sunt dinafarnice, pe 
când acestea lăuntrice. Pe acelea le poate îndeplini ori

*) Partea moralii. T r e b u i e  a  s lu j i  s f in ţ i lo r  ţ i  a  o u  c e r c e t a  c a  a m ă n u n ţ im i :  
c in e  e s t e  v r e d n ic ,  c i d e  z  s lu j i  l u i u r o r  d e o p o t r iv ă ,  c a  lu i D u m n e z e u ,  ş i d<t 
a c o i o  a  a ş t e p t a  r ă s p l a t a .  ( V e ro n ) .
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cine s’ar întâmpla, iară pe acestea puţini. Pe cât este 
mai bun omul decât oaia, pe atâta este mai bună jertfa 
aceasta decât aceea, căci aici produci ca jertfă sufletul 
tău. Sunt şi alte jertfe, şi cu adevărat arderi de tot, adecă 
trupurile mucenicilor, Acolo şi sufletul şi trupul sunt jertfe, 
şi acolo este miros de bună mireazmă. Dacă vrei, poţi 
ca şi tu singur să ' proaduci o astfel de jertfă. Căci ce 
este dacă nu-ţi vei arde trupul tn foc ? de vreme ce poţi 
a-1 arde şi cu altfel de foc, ca de pildă cu focul sărăciei 
de bună voie, cu ace! al năcazurilor. Căci îţi este Îngă
duit de a duce o vieaţă dezmerdată şi molatică; dară aţi 
alege o vieaţă muncitoare şi amărâtă de năcazuri, cum 
şi aţi mortifica trupul, oare nu sunt arderi de tot ? Omoa
ră-ţi dară şi tu trupul, şî răstigneşte-1, şi- atunci vei lua 
şi tu cununa acestei muceniî. Că ceiace acolo face sabia, 
aici o face bunăvoinţa. Să nu fie aprins, şi nici să fie 
cucerit de dragostea banilor, ci să fie arsă şi să se stingă 
pentru totdeauna pofta aceasta nebună, cu tocul duhului, 
să fie tăiată cu sabia aceluiaşi duh. Jertfa aceasta este 
bună, şi nu are nevoie de preot, ci numai de cel ce o 
proaduce. Această jenfâ este bună, că deşi este săvârşită 
jos pe pământ, totuşi imediat se ridică sus. Oare nu ne 
minunăm noi că focul acela din vechime pogorându-se jos 
pe toate le consuma ? Este cu putinţă ca şi acum pogo- 
rându-se foc din cer, cu mult mai minunat decât acela, 
să consume toate cele ce sunt de faţă, sau mai bine zis, 
nu să le consume, ci să le ridice la cer, căci acestea nu 
fac cenuşă, ci daruri proaduc Iui Dumnezeu. Astfel au 
fost darurile proaduse de Cornelie sutaşul, dupre cum 
zice: «Rugăciunile taie, şi milosteniile tale s’au suit întru 
pomenire înaintea lui Dumnezeu» (Fapt. 10, 4). Ai văzut 
conlegare eminentă ? Ai văzut cum rugăciunile sunt unite 
cu milosteniile ? Atunci suntem auziţi, când şi noi auzim 
pre săracii ce se apropie. «CW ce îşi astupă urechile sate, 
zice, ca să nu audă pre sărac, nici Dumnezeu nu va as
culta rugăciunile sale» şi «Fericit este cel ce se uită spre 
sărăcuţ şi mişelul, in ziua cea rea va izbăvi pre el Dom
nul* (Pildele lui Sofom. 21, 13. Ps. 40, 1). Şi care este 
ziua cea rea, dacâ nu ziua aceea, care vâ fi rea pentru 
păcătoşi ? Dară oare ce va sâ zică; «cel ce se uită» r
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Adecă cel ce judecă ce este un sărac, cel ce află neno
rocirea lui, căci cel ce cunoaşte năcazurile aceluia, numai
decât că-1 va milui.

Când tu vezi un sărac, nu fugi de el, ci îndată te 
gândeşte cine ai fi tu, dacă ai fi acela? Ce nu ai voi atunci, 
ca să faci bine tuturor? « Cel ce se uită», zice. Gândeşte-te 
că şi el este liber ca şi tine, câ şi el se împărtăşeşte de 
.aceeaşi nobleţă, şi câ toate le are comune ca şi tine, şi 
că poate de mult-ori este de-opotrivă cu cânii tei. Câ 
aceştia sunt tot-deauna sătui, pe când acela de multe-ori 
se culcă flămând, şi în fine că acest om liber a devenit 
mai necinstit de cât slugile tale. Darâ slugile îţi înde
plinesc nevoile tale, poate. Care nevoi ? Ca ’ţi slujesc 
bine? Dară dacă eu ţi aşi arăta câ acest sărac îţi înde
plineşte o mai mare nevoie decât acelea ? Căci el va sta 
înaintea ta în ziua judecăţei, şi te va izbăvi de focul cel 
veşnic. Ce pot face de felul acesta toate slugile la un loc ? 
Când Tabitha ') a murit, cine a învieat-o pre ea ! Slugile 
ce erau de faţă, sau săracii ? Tu însă nu voeşti să faci 
deopotrivă pe cel liber nîei măcar cu slugile tale. Iată 
că de pildă frigul este mare, şi săracul are nişte zdrenţe 
aruncate pe el, mai mort, scrâşnind din dinţi, şi atât cu 
privirea cât şi cu feîul mersului vrednic de a se ruga-,
— iară tu încălzit bine şi beat treci pe lângă dânsul. Şi 
atunci cum pretinzi ca în nenorocirile tale să ai pe 
Dumnezeu în ajutor? De multe-ori apoi poate zici şî 
aceasta: «Dacă aşi fi eu şi î-aşi fi văzut încărcat de 
atâtea păcate, l-aşi fi iertat; şi Dumnezeu nu ’1 iartă»? 
Să nu zici acestea. Tu, treci cţ^ vederea pe cel ce cu 
nimic nu şi-a greşit, şi pe care ai putea să ’l scapi, dară 
încă pe cel ce ţi-a greşit cum îl vei putea ierta? Deci, 
nu sunt acestea vreanice de Gheena?

Şi dacă tu faci aşa, ce poate fi de mirare dacă şi 
Dumnezeu nu ’ţi va ierta ţie? De multe ori tu îţi înfă
şori trupul cel fâră simţire cu mii de haine aurite şi va
riate, de şi nu simte nimic din aceattă cinste, iară pe 
al aceluia care poate este bolnav, necăjit şi muncit de

' )  A  s e  v e d e a  C a p i t .  G . d in  F a p t ,  A p o s t .  v e r s ,  3 6  ş i  u r m .
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frig şi de foame îl treci cu vederea, şi mai mult taci 
plăcere slavei celei deşarte de cât fricei de Dumnezeu. 
Şi fie ca cel puţin şâ rămâi aici, dară imediat începi 
cu acuzaţiuni contra acelui nenorocit. «De ce nu mun
ceşte ? zice, şi de ce mănâncă fără să facă treabă» ? Dară 
spune 'mi: tu muncind ai, ceia ce ai; nu oare pentru câ 
ai primit moştenire părinteasă? Si chiar dacâ munceşti, 
de aceia batjocoreşti pe aitul ? Nu auzi ce spune Pavel ? 
Căci după ce a zis: <De nu voieşte cineva să lucreze, nici 
să mănânce#, imediat spune: Iară voi, fraţilor, nu slăbiţi 
a face bine» (II. Thes. 3, 10. J3).

«Darâ, zici tu, este un şarlatan». Ce spui, omule ? Din 
pricina unei pâni şi a unei haine, îl numeşti şarlatan? 
«Apoi, imediat o vinde» zici. Şi oare tu chiverniseşti 
bine toate ale tale? Darâ ce? Nu cumva toţi sunt săraci din 
pricina trândăviei? Nici unui nu este sărac din pricina 
naufragiului ? Nimeni din pricina judecăţilor ? Nimeni din 
cauză că a fost prădat ? Nimeni din cauza boalelor ? Ni
meni din pricina altor împrejurări ? De ’ndată insă ce 
auzim pe cineva căindu-se şi vâitându-se cu glas mare, 
şi uitându-se la cer, dezbrăcat, nepeptănat şi înfăşurat 
cu petice, îl numim şarlatan, viclean şi prefăcut. Nu te 
ruşinezi oare? Pe cine numeşti tu şarlatan? Nu ai dat 
nimic, nici nu batjocori pe om. «Dară oare, zici, însă se 
preface că nu are». Această acuzaţiune trebuie a ţi se 
aduce, ţie şi nu aceluia. Ştie el că are de a face cu oa
meni cruzi, cu fiare sălbatice mai ales, de cât cu oameni 
şî că chiar de ar grăi cuvinte jalnice, pe nimeni nu va 
mişca, şi de aceia se vede silit de a ’şi lua o formă mai 
jalnică, ca astfel să-ţi moae sufletul tău. De vedem pe 
cineva apropiindu-se de noi în îmbrăcăminte potrivită, îl 
numim şarlatan, şi ca să se pară că este dintre cei de 
bun neam, s-a apropiat aşa, — iară dacă îl vedem în 
îmbrăcăminte contrară, şi atunci îl batjocorim. Şi ce mai 
fac încă? O! cruzime! şi bărbăţie omenească! «De ce zici, 
îşi desgolesc părţile cele betejite» ? Pentru tine fac aceasta. 
Dacă am fi milostivi, nu ar avea nevoie dânşii de astfel 
de uneltiri; dacă dela cea dintâi apreciere ar îndupleca, 
nu ar unelti atâtea prefăcătorii. Cine poate fi atât de ti
călos, încât să învoiască de a se jăli în gura mare, de
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a se preface şi a se sluţi, de a se boci tn public îm
preună ca femeia lui desbrăcatâ şi cu copii ?

Dară oare de câtă pedeapsă nu sunt vrednice asemenea 
apucături? Şi pe lângă toate acestea nu numai că sunt 
miluiţi, ba încă mai sunt şi acuzaţi de noi. Şi încă ne 
mai scârbim că după ce ne rugăm lui Dumnezeu nu ne 
ascultă ? Şi încă ne mai neliniştim, că rugându-ne nu 
suntem ascultaţi ? Şi nu nt este frică pentru toate aces
tea ? «Dară, zici tu, am dat de multe ori». Ei! şi? Tu 
oare nu mănânci pururea ? Pe copii tăi, cari’ţi cer de 
multe ori, oare tu îi respingi? O! Neruşinare! Numeşti 
neruşinat pe sărac? Tu care răpeşti nu eşti neruşinat, 
iară acela pentru că ’ţi cere o bucată de pâne este ne
ruşinat? nu te gândeşti câtă nevoie are stomacul de mân
care? Oare tu faci totul pentru aceasta? Nu pentru a- 
ceasta neglijezi cele duhovniceşti? Oare nu e vorba de 
cer şi de împărâţiea cerurilor? Tu deci temându-te de 
acela, oare nu suferi ori-ce, pe când împărăţiea ceriului 
o dispreţueşti ? Iată că aceasta este neruşinare. Nu vezi 
poate atâţia bătrâni betejiţi ? Dară, o! ce bârfire! «Cu
tare, zici tu, împrumută pe atâţia cu bani, şi iată câ 
cerşetoreşte». Acestea însă sunt bârfituri şi poveşti ce 
se spun copiilor mici, căci şi aceia aud pururea astfel 
de poveşti de la maicile lor. Eu nu cred de loc, să nu 
fie una ca aceasta. împrumută cineva pe alţii cu bani, 
şi deci fiind in îmbelşugare cere de pomană? Şî de ce 
ar face aşa? spune ’mi. Căci în adevăr, ce poate fi mai 
uricios ca a cere de pomană? E mai bine de a muri, de 
cât de a cere! Dară până când oare vom fi cruzi şi fără 
mi!â? Toţi oare împrumută bani? Toţi sunt şarlatani? 
Nici unul nu este sărac cu adevărat? «Da! zici tu, şi 
încă mulţi». Dară ce? Pe unii nu-i ajuţi, fiindcă te-ai 
fâcut un cerşetor exact al vieţei lor? Pretexte şi mofturi 
sunt acestea, căci ascultă ce spune Mântuitorul: * Celui
ce cete de la tine, dâ-i, şi pre cel ce voieşte sa se împru- 
muteze de la tine, nu 7  înapoia deşărt* (Math. 5, 42), 
adecă: «întinde mâna ta, şi să nu fie strânsă».

Noi n’am fost puşi examinatori ai vieţei altora, fiindcă 
atunci n’am mai miiui pre nimeni. De ce, când tu rogi 
pe Dumnezeu, zici tot-deauna: «Nu pomeni, Doamne,
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păcatele mele»? Aşa câ ori-cât ar fi acela de păcătos, 
aceasta să o judeci şi pentru tine, şi nu mai pomeni 
păcatele lui. Timpul de faţă este timp de filantropie, 
iară nu de cercetare cxactâ a păcatelor; e timp de milâ 
iară nu de judecată. Et voieşte numai de a fi hrănit, iară 
tu’ dacă vrei, dâ-i ceva, şi nu mai sta la gânduri. De ce 
este el mişei şi netrebnic? De ce nici tu nu ’l umileşti, 
ba încă şi pe cei ce vor a-1 milui îi îndepărtezi ? Căci 
când altul va auzi de la tine câ acesta este un înşelător, 
că este un făţarnic, că împrumută bani altora, de sigur 
că nu va mai da . nici acestuia, şi nici altora, căci el pe 
toţi îi va bănui că sunt de acest fel. Voi ştiţi bine, că 
cele rele mai cu uşurinţă le bănuim, pe când ,pe cele 
bune, nici-odată.

Să fim, deci, iubiţilor, milostivi, nu cum s ’ar întâmpla, 
ci precum este tatăl nostru cel ceresc. El hrăneşte şi pe 
curvari, şî pe prea curvari, şi pre fermecători, şi ce spun 
eu? pe toţi, orice fel de păcate ar avea. In lumea aceasta 
de sigur că vor fi mulţi şi de aceştiia, şi cu toate acestea 
pe toţi e! îi hrăneşte, pe toţi îi îmbracă, şi nimeni nu 
moare de foame 'vre-odată, afară numai poate de bună 
voie. Astfel să fim şi noi milostivi. Dacă el se roagă, şi 
dacă are nevoie, ajută-L

Acum însă, am ajuhs într’atâta lipsă de judecată, în 
cât, că nu numai cu cerşetorii facem aşa, cu cei qe merg 
pe căile cele strâmpte, ci chiar şi cu monahii. «Cutare, 
zici tu, este şarlatan». Oare nu aceasta spuneam mai 
înainte, că dacă dăm tuturor fâră excepţiune, noi sun
tem cu adevărat milostivi, iară dacâ vom începe a cen
zura viaţa oamenilor, nici odată nu vom fi milostivi ? 
Dară ce spui, omule ? Pentru că primeşte o pâne, este 
şarlatan ? Dacă poate ar cere talanţi de aur, sau de ar
gint, sau haine preţioase, sau slugi, sau alt-ceva de acest 
fel, cu dreptul ar putea numi cineva pe unul ca acesta 
înşelâtoriu; dară dacă nimic din acestea nu cere,' ci nu
mai hrană şi îmbrăcăminte, care sunt ale filosofiei, apoi 
acesta este înşelătoriu ? spune-mi.

Să contenim deci cu acest obiceiu de a bârfi, cu 
această apucătură satanicească, şi mult vătămătoare. Dară 
dacă cel ce’ţi cere poate că face parte din cler, sau că
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este preot, atunci cercetează cu amănunţime, căci atunci 
nu este jfâră primejdie necercetarea lui; iară dacă el cere 
hrană, nu cerceta de loc, ci dă-i, de oare ce tu primeşti 
atunci, iară nu dai. Cercetează de voieşti, cum Abraam 
arăta dragoste către toţi streinii, căci dacă ar fi cercetat 
cu amănunţime pe cei ce se refugiau la dânsul, de sigur 
că n ar fi ospătat pe îngeri, ci pe lângă ceilalţi iar fi în
depărtat şi pe acestiia; dară fiindcă pe toţi prim ia, apoi 
a primit şi pe îngeri. Nu cumva poate că Dumnezeu 
răsplăteşte pentru viaţa celor ce primesc milostenia? Nu! 
ci pentru buna ta intenţiune, pentru dragostea ta cea 
mare, pentru filantropia ta, pentru bunătatea ta. Aceasta 
şă fie dară, şi atunci te vei învrednici de toate bunurile. 
Cărora fie a ne bucura, prin harul şi filantropia Domnu
lui nostru lisus Christos, căruia împreună cu Tatăl şi cu 
,Duhul Sfânt, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, acum 
şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X I I

< Câ Melchisedek acesta, împăratul Salimului, preotul 
lui Dumnezeu celui Prea înalt, care a întimpinat pe  
Abraam când s’a întors dela tăierea împăraţilor, şi la 
binecuvântat pre el; căruia şi seciueală din toate i-a îm
p ă r ţit Abraam, întâi adecă tălcuindu-se împăratul drep- 
tăţei, iară apoi şi împăratul Salimului, care este împă
ratu l păcei, Jâră tată, fără. mamă, fă ră  număr de neam , 
nici început zilelor, nici sfârşit vieţei având, ci asemănat 
fiind Fiului lui Dumnezeu, rămâne preot tot-deauna», 
(Cap. 7, 1— 3).

Voind Pavel să arate deosebirea între Noul şi vechiul 
Testament, în multe locuri spune aceasta, insistă asupra 
ideii şi pregăteşte dinainte pe auditori. De la început 
chiar el pune această ideie, spunând că acelora li-a grăit 
Dumnezeu prin Proroci, iară nouă prin Fiul, acelora In 
multe feluti, şi în multe chipuri, pe când nouă prin Fiul. 
Apoi discutând despre Fiul, cine este şi ce a fâcut şi
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îndemnându-i de a crede, ca nu cumva sâ pătimim cele 
ce au pătimit Iudeii, şi spunând că este Arhiereu după 
rânduiala îuî Melchisedek, voind de multe-ori de a inr 
sista în această deosebire, multe apoi iconomisindu-le de 
la început, ba încă şi dojenindu-i pe dânşii ca slabi şi 
neputincioşi, apoi iarăşi mângâindu-i şi încurajându-i, la 
urma tuturor introduce şi deosebirea aceasta, fiind pre
gătite bine auzunîe lor,— căci cel deja căzut sau împu
ţinat, nu ar asculta uşor. Şi ca să cunoşti că este aşa, 
ascultă ce spune scriptura: <şi nu au ascultat pe  Moisi, 
pentru împuţinarea sufletului» (Exod. 6 , 9). De aceia 
după ce mai întâi a scos din ei mâhnirea ce-i cuprinsese, 
prin multe vorbe înfricoşate, şi prin multe mai bune, la 
urmă stă pe loc şi pune înainte deosebirea între cele 
două Testamente. Şi ce spune el? «Ca Melchisedek acesta, 
zice, împăratul Salimului, preotul lui Dumnezeu celui Prea, 
înalta. Şi ceia ce este de mirare, că în tipul pus înainte 
chiar arată deosebirea; ceia ce am şi spus, că de la tip 
se adevereşte pururea adevărul, de la cele trecute, pentru 
slăbiciunea auditorului. «Că Melchisedek acesta, zice, îm
păratul Salimului, preotul lui Dumnezeu, celui Prea Înalt, 
care a întâmpinat pe Abraam , când s’a întors de la tă 
ierea împăraţilor şi l’a binecuvântat pre el, căruia şi ză- 
ciueală din toate i-a împărţit Abraam». Punând povestirea 
lui pe scurt, el a privit-o în senz, mistic. Şi mai întâi de 
toate de la denumirea de împărat al dreptăţei: «Întâi
adecăt zice, tâlcuindu-se împăratul dreptăţei», căci, o-Sedek » 
Înseamnă dreptate, iară «Melcki» împărat, deci Melchi
sedek înseamnă împăratul dreptăţei. Ai văzut cum chiar 
în nume se găseşte exactitate'a ? Căci cine este împăratul 
dreptăţei, dacă nu Domnul nostru lisus Christos ? Împă
ratul dreptăţei, iară mai apoi şi împăratul Salim ului», 
numit aşa de la Cetatea Salim, adecă împărat a l păcei, 
ceia ce iarăşi este a lui Christos, căci el a făcut cu noi 
dreptate, el a împăcat pe cele din ceriu cu cele de pe pă
mânt. Ce om poate fi împărat al dreptăţei şi al păcei ? 
Nimeni, ci numai singur Domnul nostru lisus Christos.

Mai departe apoi adaoge şi o altă deosebire: «Fără 
iată , zice, fără mamă, fă ră  număr de neam, nici începui 
zilele)-, nici sfârşit vieţei având, ci asemănat fiind  Fiului

12



— 178 —

lui Dumnezeu, rămâne preot tot-deauna». Dară fiindcă 
expresiunea «Tu eşti preot în veac după rândueala lui 
Melchisedek» se împotrivea lui, căci Melchisedek a murit, 
şi dcci nu a fost preot în veac, priveşte cum a pregătit 
el aceasta. Şi cine ar putea spune aşa de un om? «Na 
cu fapta, zice, o spun aceasta», adecă nu ştim ca să fie 
cineva vreodată fără tată, sau fără mamă, sau că n’au 
avut vre-odată început, sau câ nu a avut sfârşit. «Şi ce 
înseamnă aceasta? zice; nu cumva fiindcă noi nu ştîlm, 
apoi el nici nu a avut .sfârşit, şi n’a avut părinţi ? Bine, 
spui, dară, că s’a sfârşit, şi că a avut şi părinţi», Darâ 
atunci, cum de spune: «Fără la tă , fă ră  marnă, fă ră  
număr de neam, nici început zilelor, nici sfârşit vieţei 
având»? Cum ? Pentru că scriptura. nu arată. E i! şi ? Că 
precum adecă aceluia nu i se raportează genealogica, sau 
spiţa neamului, tot aşa şi Christos prin însăşi firea lu
crurilor St iată ce însamnă «fă ră  început şi fără sfârşit». 
Că precum noi, zice, nu ştim nici Începutul zilelor vieţei 
aceluia, şi nici sfârşitul lui, pentru că nu găsim scris, tot 
aşa nu ştim nici cele ale lui lisus Christos, nu pentru că 
nu s’a scris, ci pentru' că nu sunt. Căci aceia este tip, 
şi de aceia s’a pus faptul dela neexistenţa geneologîei lui, 
dela tăcerea scripturei, pe când acesta (Christos) este 
adevărul şi pentru aceia este trecut.aşa, dela faptul că 
nu există., Că precum se vede şi în numirile întrebuin
ţate — aici este împăratul dreptăţei şi a păcei, după de
numire, iară acolo este aşa prin însuşi adevărul lucrurilor
— tot aşa şi aici sunt numai nume pentru unul, fară 
pentru celălalt este însuşi adevărul lucrurilor. Deci cum 
are început ? Priveşte pe Fiul fără început, tiu pentru că 
nu afe pricină sau cauză, căci aceasta este cu neputinţă, 
de oarece are Tată, fiindcă de altmintrelea cum poate fi 
Fiu ? — ci pentru că nu are început vieţei, şi nici sfârşit.

<Ci asemănat fiind  Fiului lui Dumnezeu-*, zice. Şi unde 
este asemănarea ? Acoloj că atât a acestuia, cât şi a ace
luia nu cunoaştem nici sfârşitul, şi nici începutul; a ace
luia pentru că nu este scris, iară a acestuia pentru câ 
nu este. Aici este asemănarea. Darâ ^iacă asemănarea ar 
trebui sâ fie în toate şi pretutindeni, atunci n’ar mai fi 
tip şi adevăr, ci amândouă ar fi tip. Precum se întâmplă
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şî cu imaginile, câ ceva este asemănat, este însă şî ceva 
neasemănat — că prin liniile trase în mod simplu se vede 
oarecare asemănare a caracterului lor In general, iar mai 
apoi punându-se şi culorile, se vede în mod lămurit deo
sebirea, aici de pildă este asemănare, acolo neasemă
nate,— tot aşa şi aici.

« Vedeţi darâ cât (de mare) este aceasta, căruia şi ză- 
ciuiala i-a dat Patriarhul Abraănt din dobânzi *)» (Vers.
4). Aici a potrivit bine tipul, şi încurajându~se îl arătă la 
urmă mai strălucit de cât cele mai adevărate lucruri ale 
ludeiloi. Dară dacă cel ce are tipuî său mai bine zis, 
cel ce este tipul Iui Christos, este atît de mare, nu nu
mai de cât preoţii, darâ mai mare şi mai însemnat de 
cât chiar strămoşul preoţilor, apoi ce ar putea spune 
cineva despre adevăr? Ai văzut cu «âtă preciziune înve
derează superioritatea ? « Vedeţi dară, zice, cât este de mare 
acesta, căruia şi zeciuială i-a dat Palriathui Abraam din 
prăzi*. Expresiunea ’Akodirea înseamnă prăzi din război 
(Aâfopa) sau trofee. Şi nu se poate spune că i-a dat 
fiindcă a luat parte îa război, câ de aceia a şi zis, câ l-a 
Întâlnit pe când se întorcea de la tăierea împăraţilor, 
adecă «sta acasă, zice, nu luase parte la război împreună 
cu Abraam, şi totuşi j-a dat pârgă sau prinoase din oste
nelile sale*.

< S i cei din fii lui Levi, cari iau preoţiea, poruncă au 
ca sâ ia zeciuială dela popor după lege, adecâ de la fra 
ţii săi, măcar că şi aceia au ieşit din-.coapsele lui Abra- 
a«t> (Vers. 5). Adecă atât de mare este superioritatea 
preoţiei, in cât că cei preoţiţi sunt cu mult mai superiori 
de cât cei de acelaşi neam şi sânge, cari au acelaş stră
bun, căci dânşii iau zeciuială de la aceia. Când deci s*ar 
găsi cineva printre dânşii luând zeciueli, oare nu ar fi 
aceia în rândul laicilor, iară el în rândul preoţilor ? Şi nu 
numai atâta, ci încă nici n-ar mai fi de acelaş neam, ci

‘ i T e x t u l  e s t e : © e u ip ev ce  5£ ro jX fa o i; o o t o ? ,  â> x a t  S s x d 'n jv  IS w x e v  I* . t& v  
â ’/.poSiVKsiV o  I I c tx p t â p ^ T j ţ» ,  a d e c â :  <.Vedeţi dară  cât de mare este acesta, că
ru ia  şi zăciuiala i-a  dai Patriarhul Abraam d i*  jir  azi (trofee)-*. E x p r e s i u n e a  
a x p o 6 îv to v  în s e a m n ă  prada  s a u  trofee  d e  r ă z b o i ,  i a r ă  n ic i  d e c â t  dobândă, d u 
p r e  r u m  f s î e  în  e d i ţ i a  n o a s t r ă .  E  v o r b a  a ic i  c ă  A b r a a m  la  î n t â ln i r e a  lui c u  
M e lc h is e d e k ,  i-a. d a t  a c e s t u i a  c a  d a r ,  p a r t e  d i n  t r o f e e l e  s a u  p r ă z i le  d e  r ă z b o i  
c e  te lu a s e  în r ă z b o iu l  c e  a v u s e s e  a tu n c i .  (A se v e d e a  c a p .  14 din F a c e r e ) .
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din 'neam străin. Astfel că nu ar fi dat zeciuială unuia 
de alt neam, dacâ acela n-ar fi avut o mare cinste. Vai! 
Ce a făcat aici Pavel! Căci cele ale credinţei le-a lămurit 
cu mult mai bine de cât în epistola către Romani, de 
oarece acolo numeşte pe Abraam strămoşul şi al nostru 
şi al Iudeilor, pe când aici cutează încă a spune şi încă 
a arăta că cel netâiat împrejur a fost cu mult mai bun,, 
cu mult mai superior. Deci cum a arătat că a dat ze- 
ciuală lui Levi ? «Abraam, zice, i-a dat zeciuială din prăzi». 
Şi ce are a face aceasta cu noi ? Âre a face mai cu samă 
cu voi, câci nu vă veţi mat certa, că Leviţii sunt mat 
buni şi mai superiori lui Abraam.

«Iară cel ce nu se numără din neamul lor a luat 
zeciuială de la Abraam* —  după care apoi n-a trecut 
mai departe ciim s-ar întâmpla, ci a adaos imediat —  
<şi pre cel ce avea făgăduinţele l-a _binecuvântat» (Vers. 
6 ). Fiindcă intenţiunea era de a arăta superioritatea tui 
Melchisedek cu orice preţ, apoi îl arată superior lui Abra
am şi de la judecata comună a tuturor. «Şi fă ră  de nici 
o prigonire cel mai mic de cel mai mare se âinecuvinteazâ» 
(Vers. 7), adecă, că cel mai mic, după credinţa tuturor 
se binecuvintează tot deauna de cel mai mare. Prin ur
mare tipul lui Christos este mâi mare chiar şi de cât 
cel ce a primit făgăduinţele.
, «Ş i aici adecă oamenii murind iau zeciuială, iară acolo 

mârturisindu-se că este viu> (Vers. 8 ). Şi ca să nu z x e m : 
«Dară de ce te-ai suit atât de sus»? iată că ni. zice:
* Ş i, ca să zic aşa» — de altfel bine a îndreptat el lu
crul — «prin Abraam şi Levi1 cel ce lua zeciuială, zeciu
ia lă  a dat> (Vers. 9). Cum aşa ? «Că încă în coapsele
tatălui său era, când l-a întâmpinat pre dânsul Melchi
sedek» (Vers 10), adecă în el era Levi, chiar dacă încă 
nu se născuse. Şi n-a'zis «Leviţii», ci «Levi». Ai văzut 
superioritate ? Ai văzut câtă deosebire este între Abraam 
şi Melchisedek, cel care poartă tipul Arhiereului nostru ? 
Iară superioritatea o arată ca având-o prin puterea sa, 
şî nici de cum din vre-o necesitate, căci acela a dat 
zeciuială, ceia ce este a preotului, iară acesta a binecu
vântat, ceia ce este a celui mai mare. Această superiori
tate trece şi la urmaşi.
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Admirabil şi cu multă putere a-aruncat departe cele 
ale Iudeilor. De aceia zicea el. « V-aţi făcut lenevi*, fiindcă 
voia ca să le .pună acestea înainte, şi. dânşii să nu se 
tulbure. Astfel este înţelepciunea lui Pavel: mai întâi pre
găteşte din bună vreme terenul, şi după aceia samănă 
ceiace voieşte. Neamul nostru omenesc este oare cum 
greu de convins, şi deci are nevoie de multă îngrijire şi 
băgare de seamă, ba încă mai multă de cât cu planetele. 
Căci acolo este natura, şi pământul care le ajută spre 
creştere, cum şi mânile cultivatorilor, în timp ce aici este 
numai intenţiunea sau libera voinţă, care primeşte multe 
prefaceri, astăzi de pildă preferând una, mâine alta, şi 
este aplecată mai mult spre rău.

‘) De aceia, iubiţilor, trebuie a ne păzi tot-deauna, ca
nu cumva să dormităm. *latâ, zice, nu va dormita, nici
va dormi cel ce păzeşte pre Israih  şi «să nu dai întru clâ-
iire piciorul tău» (Ps. 120, 4. 3), aşa că n’a zis: «să nu 
te clăteşti», ci <să nu dai întru clăţire», de unde.vedem  
că a da întru clătire stă în noi înşine, şi nici de cât In 
altcineva. Prin urmare dacă voim a sta drepţi şi a nu 
ne mişca, nu ne vom clăti. Dară ce? Nimic nu este a 
lui Dumnezeu? Toate de sigur sunt ale lui Dumnezeu, 
insă nu aşa, ca liberul nostru arbitru să fie vătămat.
«Apoi dacă sunt ale tui Dumnezeu, zici tu, de ce atunci
suntem răspunzători»? De aceia am şi spus, că liberul 
arbitru nu este vătămat. Deci, nouă ne aparţine, şi lui 
Dumnezeu; însă nouă mai întâi ni se cuvine de a alege 
cele bune, şi numai după aceia vin şi cele ale sale. Nu 
vin ale sale însă mai "nainte de a se pronunţa voinţa 
noastră, ca nu cumva să ni se vatâme liberul arbitru; 
când însă noi am ales şi ne-am hotărît, atunci ne vine 
şi el în ajutor cu multă putere. «Dară atunci cum de 
zice Pavel: «Nu este nici a celui ce voieşte»— de şi a 
voi stă în noi — * nici a celui ce aleargă, ci a lui Dum
nezeu celui ce milueşte» (Rom. 9, 16) ? Mai întâi că aici
apostolul n’a spus ca o părere a sa personală, ci a scos 
această ideie ca rezultată din cele ce le avea înaintea 
sa, din cele ce-i sta de faţă. Căci zicând: «Lui Moisi

*} Partea morală. D e s p re  p o c â i n ţ î ,  ş i  c u m  c ă  n u  t r e b u ie  a  n e  d e s n ă d & jd u i .  
(V e r o n ) .
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zice : voiu mifui pre care miluesc. şi nu mă voiu îndura 
de cate îmi va f l  milă'» la urmă spune: «Deci dară nu 
este nici a celui ce voieşte, nici a celui ce aleargă, ci a 
lui Dumnezeu celui ce milueşte». Deci, îmi vei puteâ 
spune, de ce învinovăţeşte încă ? După aceia apoi se 
poate zice şi următorul lucru: că atunci când arătăm Co
vârşirea sau marea parte a unui lucru, zicem chiar to
talitatea acelui lucru. At nostru de sigur este de a alege 
şt a voi, iară a lui Dumnezeu este de a săvârşi acel lucru, 
şî al duce la bun sfârşit. Deci, dacâ a Iui, sau dacă de 
dânsul depinde cea mai mare parte a lucrului, apoi atunci 
a lui este totul, zice, după cum obişnuim noi oamenii a 
vorbi. Astfel facem şi noi; de pildă iată ce spun eu: 
vedem o casă clădită bine, şi ziccm că totul este a ar
hitectului, de şi ştim bine că nu este totul lucrul arhi
tectului, ci şi a zidarilor şi a salahorilor, sau şi a stă
pânului care a procurat materialul, şi a multor alte îm
prejurări. Cu toate acestea fiindcă cea mai mare parte 
din totalul casei este a arhitectului, apoi şi întreaga casă 
zicem că este a lui, adecă lui i se cuvine meritul. Tot 
aşa şi aicL încă şi când vorbim de mulţime, noi zicem 
că sunt toţi, acolo unde sunt cei mulţi, şi nimeni unde 
sunt cei puţini.

Tot aşa şi Pavel zice: * Nici a celui ce voieşte, nici a 
celui ce aleargă, ci a lui Dumnezeu celui ce milueşte>. 
Două bunuri mari ni pune aici Pavel înainte: unul ne
greşit este de a nu ne mândri. Chiar dacâ alergi, zice, 
chiar dacâ te sileşti a face ceva, sâ nu-ţi închipui că 
succesul este al tău, fiindcă dacă nu ai avea ajutor de 
sus, toate ar fi în zadar. Afară de aceasta, te vei învred
nici de ceia ce urmăreşti, întru atâta însă, întru cât vei 
alerga, întru cât vei voi. Deci, apostolul n'a spus doară 
câ în zadar alergăm, ci că dacă noi ne închipuim câ totul 
este al nostru, şi câ dacă nu atribuim lui Dumnezeu cea 
mai mare parte din acţiune, sau mai bine zis chiar totul, 
atunci în zadar alergăm. Nici a lui n’a voit Dumnezeu ca 
să fie totul, ca sâ nu se pară că ne încununează fără 
merite, şi nici ale noastre numai, pentru ca să nu cădem 
în îngâmfare şi prostie. Câci dacă având partea cea mat 
mică de merit, şi cugetăm lucruri mari de noi, dară încă



—  1 8 3  —

dacă am fi stăpâni a întregului merit ? Dealtmintrelea Dum
nezeu a fâcut multe, cu scopul de a tăia mândria dela 
noi. «Şi încă mâna lut este înaltă» (Isaia 5, 25) zice. Cu 
câte neputinţi nu ne-a încunjurat, ca cu chipul acesta să 
ni smerească cugetul ? De câte patimi groza'Ve nu ne-a 
împresurat ? Căci şi atunci când zice cineva: ce este- 
aceasta ? sau, de ce aceasta ? — le spune spre a învedera 
''câ toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Te-a încunjurat ,de 
atâta frică, şi totuşi nici aşa nu te smereşti, ba încă de 
cumva ai câte un succes cât de mic, apoi te urci cu 
cugetarea până la cer.

De aceia schimbările şi prefacerile acelea grabnice, şi 
nici aşa nu ne cuminţim. De aceia morţi într’una şi fără 
timp, iară noi cugetăm ca şi cum am fi nemuritori, ca şi 
cum niciodată n’am muri. In aşa chip râpim, în aşa chip 
sfitarisim avutul altora, ca şi cum nu vom da samă. In 
aşa fel clădim palate, ca şi cum vom sta aici pururea. 
Şi nici chiar cuvântul lui Dumnezeu care ne răsună pe 
la urechi în flecare zi, nici chiar însăşi faptele nu ne cu
minţesc. Nu este zi, nu este ceas, când să nu vedem 
într’una petrecându-se nenorociri, şi totuşi tn zadar sunt 
toate, şi nimic nu se mişcă din sălbătăcia noastră, şi 
nici în nenorocirile altora nu putem a ne face mai buni, 
sau mai bine zis, nu voim să ne facem,—-ci numai când 
înseşi noi plângem, atunci poate ne smerim. Când Dum
nezeu îşi ridică mâna de deasupra noastră, apoi şi noi 
din nou ne mândrim, dîn nou ne pierdem mintea. Ni
meni nu cugetă precum trebuie la cele cereşti, nimeni 
nu dispreţuieşte cele pământeşti, nimeni nu priveşfe spre 
cer, ci întocmai ca şi porcii cari caută spre pământ, tă- 
vălindu-ne în mocirlă, şi ’şi au privirea spre pântece. 
Tot aşa sunt şi mulţi dintre oameni, cari de şi se tăvă
lesc într’o mocirlă mai grozavă, dânşii totuşi nu simţesc. 
Câci este mult* mai bine de a se murdări cineva în no- 
roiu, de cât de a se murdări în păcate, fiindcă cel mur
dărit în noroiu, se poate spăla în scurt timp, şi devine 
iarăşi la fel cu cel ce n’a căzut de loc în mlaştină, pe 
când cel căzut în prăpastiea păcatului a căpătat o mur
dărie care nu se po^te curăţi cu apă, ci având nevoie 
de un timp îndelungat, de o pocăinţă sinceră, de lacrâmi
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şt oftări, de suspine îndelungate şt fierbinţi, mai mari, 
zic, de cât, când le avem acestea pentru cei mai iubiţi 
ai noştri. Murdăriea aceea ni vine de dinafară, pentru 
care iute şi putem scăpa de dânsa, dară aceasta se ză
misleşte înăuntrul nostru, pentru care deâbea putem a 
ne curăţi după multă spălare, după muitâ pocăinţă. « Că 
din inimă ies gânduri râie, zice, ucideri, preacurvii, curvii, 
furtişaguri, mărturii mincinoase» (Math. 15, 19), pentru 
care şi Prorocul zicea: minimă curată zideşte întru mine 
Dumnezeule» (Ps. 50, 12) şi: «Spală inima ta de rele, 
Ierusatime» (Ierem. 4, 14). Ai văzut dară, că este şi a 
noastră, şi a lui Dumnezeu? Şi iarăşi în alt loc: * Fericiţi 
cei curaţi cu inima, câ aceia vor vedea pe Dumnezeu» 
(Math. 5, 8 ). Sâ devenim dară curaţi, spre întărirea 
noastră, sâ ştergem păcatele noastre. Cum şi în ce fel 
putem şterge păcatele, ne învaţă Prorocul zicând: «Spă
laţi-vă, curăţiţi-vă , ştergeţi răutăţile din sufletele voastre, 
dinaintea ochilor mei» (Isaia 1, 16). Şi ce va zică *di- 
naintea ochilor mei»? Fiindcă unii se par cu totul sinceri, 
adecă fără vicleşug, — aceasta bineînţeles că oamenilor 
numai, Căci înaintea lui Dumnezeu sunt numai nişte mor
minte văruite —  de aceia zice:, «ştergeţi răutăţile din su
fletele voastre dinaintea ochilor mei'», adecă le ştergeţi 
astfel, ca să nu le văd eu, «Invăţaţi-vă a face bine, cău
taţi judecata, mântuiţi pre cel năpăstuit, judecaţi pre cel 
sărac, şi faceţi dreptate văduvei, şi veniţi sâ ne întrebăm, 
zice Domnulj şi de vor fi păcatele voastre ca mohorâciunea, 
ca zăpada le voiu albi, iară de vor fi ca roş ala, ca lâna 
le voiu atbi» (Ibid. Vers. 17. 18).

Ai văzut, că noi mai întâi trebue a ne curăţi, şi după 
aceia ne cyrâţă şi Dumnezeu? Căci mai întâi zicând:
< Spălaţi-vă , curăţiţi-vă'»; la urmă tocmai a adaos: «eu le 
voiu albi». Nimeni, deci, din cei ce au ajuns la cele mai 
de pe urmă răutăţi chiar, sâ nu se desnădejduiască. 
«Chiar de ai ajunge Ia un fel de obicei cu păcatele tâle, 
zice, ba chiar în însăşi inima păcatului, tu nu te spăî- 
mânta», De aceia iuând colori nu de acelea ce se şterg 
lesne, ci aproape de acelăş fel cu cele ce stau de faţă, 
zice că de îndată ne va schimba într’o stare cu totul 
contrară. Şi n'a spus câ va spăla cum s ’ar brodi, ci aşa
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că mohorăciunea o va face ca zăpada, că o va înălbi ca 
lâna cea albă, ca astfel sâ ne inspire speranţe bune. Aşa 
dară mare este puterea pocăinţei, dacâ ne face curaţi ca 
zăpada, şi dacă ne albeşte ca lâna, chiar dacă poate pă
catul a reuşit a ne văpsi aşa zicând sufletul nostru.

Să ne silim, deci iubiţiţor, de a deveni curaţi, căci ni
mic greu na ne-a poroncit, când ni-a zis: * Judecaţi pre  
cel sărac, şi faceţi dreptate văduvei». Ai văzut cum pre
tutindeni face vorbă de mila lui Dumnezeu, şi de spriji
nul celor nedreptăţiţi ? Aceste succese să căutăm a le 
avea, şi atunci vom putea să ne învrednicim prin harul 
lui Dumnezeu bunătăţilor celor veşnice. Cărora fie. a ne 
învrednici întru Christos lisus Domnul nostru, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, se cade slava, stă
pânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

O M I L I A  X I I I
« Deci, de ar fi fost săvârşirea prin preoţia Leviţilor, câ 

faportd  sub aceia a luat legea, ce încă mai era trebuinţă 
dupre rânduiala lui Melchisedek să se ridice alt preot, 
iară nu dupre rânduiala tui Aaron să se zică ? Că mu- 
tându-se preoţia, de nevoie se face şi legei mutare. Că de 
care se sic acestea, din altă seminţie se împărtăşeşte, din 
care nimeni nu s’a apropiat de jertfelnic. Că arătat este 
câ din Iuda a răsărit Domnul nostru, întru care seminţia 
Moisi nimic n’a grăit de preoţie» (Cap. 7, 11 — 14).

* Deci, de ar fi fost săvârşirea prin preoţiea Leviţilor», 
zice. Vorbind de Melchisedek, şt arătând cu cât mai su
perior a fost lui Abraam, şi scoţând la lumină marea 
deosebire, de aici In fine începe a învedera deosebirea 
între Vechiul şi Noul Testament, şi cum acela este ne
desăvârşit, iară acesta desăvârşit. Şt câtuşi de puţin nu 
intră în înseşi faptele din ele, ci lupta o desfăşură de la 
preoţie şi de la cortul mărturiei, căci acestea erau mai 
demne de crezut celor necredincioşi, când adecă dovada 
se face de la cele deja petrecute şi de la Gei ce le-au
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crezut. A arătat că Melchisedek a fost cu mult mai su
perior decât Levi rs Abraam, fiind în rândui preoţilor 
lor. Apoi şi din altă parte o dovedeşte aceasta. De unde 
anume ? Din preoţiea de acum, şi din cea Iudaică. Şi 
priveşte înţelepciunea lui cea mare, căci de acolo, de 
unde era sigur câ el va scoate preoţîea, ca nefiind după 
rândueala lui Aaron, de acolo tocmai îl rândueşte pe el, 
pe când pe aceia îi scoate afară. <rCâ chiar aceasta o şi 
spun eu, zice: De ce n’a fost oare el după rândueala 
lui Aaron» ? Dară şi expresiunea: *ce încă mai erea tre
buinţă» are în sine multă emfază. Câci dacâ Christos erea 
după trup dupre rândueala lui Melchisedek, şi după aceia 
ar fi .fost legea, şi cele după Aaron, cu dreptate ar zice 
cineva, că acestea ca mai perfecte au desfiinţat pe acelea 
ca venind după "ele; dară dacâ Christos a venit după 
aceia, şi a luat un alt tip al preoţiei, apoi este învederat 
că acelea au fost mai neperfecte, mai inferioare.

<Să stăm, zice, şi. să judecăm: toate s’au’Împlinit, şi 
nimic nedesăvârşit nu este în preoţie; de ce atunci tre
buia sâ se spună, câ dupre rândueala lui Melchisedek, 
şî nu dupre rândueala lui Aaron ? De ce lăsând pe Aaron, 
a întrodus o altă preoţie, aceea a iui Melchisedek». *Deci 
de ar fi fost săvârşirea-» — adecă a faptelor, a dogmelor, 
săvârşirea (perfecţiunea) v ieţei—- <prin preoţiea Leviţilor*. 
Şi tu priveşte cum tot înaintează în trecerea timpului. A 
spus câ dupre rândueala lui Melchi'sedek, arătând prin 
aceasta câ mai superioară erea preoţiea cea dupre Mel
chisedek, şi cu mult mai bună; şi chiar de la timp arată 
că este mai superioară, căci erea după Aaron, adecă mult 
mai.ibunâ. Şi ce voieşte să spună prin cele ce urmează: 
«Ca poporul sub aceia a luat legea» ? Ce înseamnă «sub 
aceia» ? Adecă a urmat dupâ aceia, prin aceasta toate 
le face; nu se poate spune câ a fost dată altora. «Că 
poporul sub aceia a luat legea*, adecă câ se foloseşte 
şi s ’a folosit de dânsa. Nu se poate spune că a fost cu 
adevărat desăvârşită, dară că nu a ocârmuit poporul. < 
«Sub aceia a luat legea», adecă de dânsa s’a servit. Deci 
de care altă preoţie era nevoie } «Că mutându-r.e preoţiea, 
zice, de nevoie se face şi legei mutare», dară dacă trebuie 
a fi un alt preot, sau mai bine zis altă preoţie, este ne-



— 187 —

voie atunci şi de altă lege. Aceasta s’a zis contra ace
lora cari spuneau: «de ce este nevoie de Testamentul 
Nou» ? Avea el mărturie şi de la prorocii, că acest Testa
ment a fost făgăduit de Dumnezeu părinţilor voştri» ') 
dară de-ocamdată se luptă având în vedere numai preo
ţiea. Şi priveşte cum de la început a spus-9 , căci zicând'. 
*dupre rândueala lui Melchisedek-», prin aceasta a scos 
preoţiea cea dupre rândueala lui Aaron, căci n’ar fi zis 
«dupre rândueala lui Melchisedek», dacă cea a lui Aaron 
ar fi fost mai bună. Deci, dacă s’a introdus o altă preo
ţie, trebuia şi un ale Testament (aşezământ), fiindcă nici 
preot nu poate fî fără aşezământ, fără legi şi ordinaţiuni, 
şi nici că luând altă preoţie, a întrebuinţat-o tot pe cea 
dinainte.

Apoi — ceia .ce i s’ar fi putut obiecta: «dară cum ar 
putea fi preot, fără a fî Levit», iată câ el preîntâmpi
nând-o prin cele de mai sus, nu pretinde a o deslegâ, 
ci numai cât o pune înainte în treacăt, fiindcă după ce 
spune că preoţiea s’a mutat, adaoge câ aceasta <ăe ne
voie face şi legei mutare*. S’a mutat însă nu numai în 
felul ei, şi nu numai în ordinaţiuni, ci şi în seminţie, 
câcij trebuia a se face mutare ei şi în seminţie. Cum ? 
*Câ mutându-se preoţiea> din seminţie în seminţie, dîn 
cea ieraticâ, adecă din cea sacerdotală în preoţie împă
rătească, ca astfel să fie aceeaşi şi împărătească, şi sa
cerdotală. Şi priveşte taina cea mare: întâi este cea îm
părătească, şi numai după aceia s’a făcut sacerdotală, 
după cum s’a petrecut şi cu Christos, că împărat este 
deapururea, pe când Arhiereu a devenit, când a luat 
trup, când a produs jertfa. Ai văzut mutarea preoţiei ? 
Şi ceia ce se socotea de antitheză, tocmai aceia o intro
duce ca consecinţă a împrejurărilor. «Că, de care se zic 
acestea, zice, din altă seminţie se împărtăşeşte», adecă: 
«spun şi e u / ş i  ştiu că această seminţie nu avea nimic 
din preoţie; din această seminţie nici nu a preoţit cine
va — căci aceasta învederează expresiunea: *din care ni
meni nu s’a apropiat-». Dară eu, zice, mai arăt şi altă 
deosebire, aceia adecă, nu numai acea provenită dela se-

lJ V e î i  K a p t.  A p o s to l i lo r .  C a p .  3 , 2 5  u n d e  s e  z :c e :  .  Vot sunteţi f i t  m pro
roci lor, şi ai aşezământului care a pus Dumnezeu către părinţii voştri
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minţie, sau dela persoană, şi nici numai dela modul sau 
numai dela aşezământul făcut, ci şi dela tip»* «Care nu 
dupre legea poroncii cei trupeşti s'au făcu t, ci după pu
terea vieţei cei neslricăcioase» (Vers. 16). «S’a făcut, zice, 
preot, nu dupre legea poroncii trupeşti, căci legea aceea 
în multe a fost nelegitimă». Ce va sâ zică «poroncii tru
p e ş ti .» ? decât: «Taie-te îrtiprejur, zice, ungeţi trupul, spa- 
lă-ţi trupul, curăţă trupul, tunde-ţi pârul capului, încinge-ţi 
trupul, hrăneşte-ţi trupul, odihneşte-ţî trupul». Şi care sunt 
cele bune? «Multă vieaţă trupului, lapte şi miere trupu
lui, pace trupului, îinişte trupului». Dela legea aceasta a 
luat. preoţia Aaron, pe când Melchisedek nu aşa.

«Ş i încă cu mult mai luminat este, de vreme ce dupre 
rânduiala lui Melchisedek se ridică preot altuh  (Vers. 15). 
Ce este învederat aici? Deosebirea între ambele preoţii, 
cu cât e mai superioară una decât cealaltă, cu cât e mai 
bună. * Care nu dupre legea poroncii cei trupeşti s’au făcut* 
zi ce. Cine ? Melchisedek ? Nu, ci Christos. «Ci dupre pu
terea vieţii cei neslricăcioase. Că se mărturiseşte: cdt tu 
'eşti preot în veac, dupre rânduiala lui Melchisedek» (Vers. 
17), adecă: nu temporal, nu care are sfârşit, ci «după 
puterea vieţii cei neslricăcioase», adecă, prin puterea sa, 
prin vieaţa sa cea nestricâcioasă, deşi nu era aceasta 
urmarea expresiunei *care nu dupre legea poroncii cei 
trupeşti s’au făcut», căci urmarea logică era să zică, «ci 
dupre legea poroncii cei duhovniceşti». Insă prin legea 
poroncii trupeşti el a învederat temporalul, trecătorul, 
dupre cum şt aiurea zice: «îndreptări ale trupului, erau 
puse până la vremea îndreptârei» (Cap. 9, 10).

* Dupre puterea vieţii», adecă că vieţueşte prin propria 
lui putere. A spus că şi legei se face mutare şi-a arătat-o 
acum, după care apoi caută cauza, — ceia ce mai ales 
convinge sufletul omului, de a şti în totul cauza, care 
duce la credinţă, când cunoaştem cauza, şi cuvântul 
pentru care s’a fâcut. «Că desfiinţare ') se face poroncii 
care a fost m a i’nainte, pentru neputinţa şi ne folosul ei*

*} E x p r e s i u n e a  d in  o r ig i n a l  t t & s n j o i ?  ' f i v e t a i  î n  t r a d u c e r e  e x a c t ă  e s t e :  
«.desfiinţare (desptilertticirc, anulare) se face», i a r ă  n ic id e c u m  « s c h im b a r e  s e  
f a c e »  c a  î n  e d i ţ i a  n o a s t r ă  d e  B u z ă u .  P r in  c u v â n t u l  dtsfiittfirc  s e  c la r i f i c ă  m i i  
b i n e  s e a z u l  a c e s t u i  v e r s .
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(Vers. 18). Aici ereticii se agaţă cu amândouă mânile 
însă ascultă cu băgare de - seamă, căci el n’a spus 
«pentru că era rea, sau netrebnică^, ci «pentru neputinţa 
şi ne folosul ei*. De altmintrelea şi aiurea a arătat el ne- 
putinţa îegei, că acolo de pildă când zice: <tCeia ce era 
cu neputinţă legei, întru care era slabă prin trup» (Rom.
8 , 3). Dară nu era neputincioasă, ci noi.

«Că nimic n a  săvârşit legea* (Vers. 19). Şi ce va să 
zică <n & săvârşit» ? Adecă n’a făcut nici pe unul desă
vârşit, nefiind ascultată. De altfel, chiar de ar fi fost as
cultată, şi încă n’ar fi putut sâ facă pe cineva săvârşit 
şi virtuos. Până acum insă el nu spune aceaşta, ci nu
mai câ «nimic n a  săvârşit*, nimic n’a putut face; şi cu 
drept cuvânt. Căci înaintea lor erau numai litere scrise: 
«fă aceasta, sau nu face aceasta»; puse pe hârtie numai, 
nu însă având şi putere. Nu tot aşa însă este şi speranţa. 
Dară oare ce va să zică prin expresiunea * des fiinţare—  
d^etTjat^» ? Adecă scoatere afară, aruncare. Scoaterea ce
lor ce deja au putere, este desfiinţarea lor, aruncarea lor 
la o parte, aşa câ apostolul a arătat prin această expre- 
siune că ea (legea) stăpânia, dară că la urmă a fost dis
preţuită, de vreme ce nimic n’a folosit. Aşa dară, cu ni
mic n’a folosit legea ? A folosit de sigur, ba încă a fo
losit foarte, însă spre a-i face desăvârşiţi, cu nimic n’a 
folosit. «Că nimic n a  săvârşit legea*, această însemnare 
o are, adecă toate erau tipuri, toate nmbră, tăere împre
jur, jertfe, Sâmbete, etc. N’a avut putere de a pătrunde 
în suflet, şi de aceia s’a dat în laturi, a fâcut loc alteia.

«Ci aduce?e este numai la mai buna nădejde, prin care 
ne apropiem de Dumnezeu», «şi pre cât nu este afară de 
jurăm ânt» (Vers. 20). Ai văzut cum a iost necesar jură
mântul aici ? Aşa că de aceia a filosofat el mai sus atât 
de multe, că s’a jurat Dumnezeu, şi că s’a jurat pentru 
mai multă convingere. « Ci aducere este numai la mai bună 
nădejde», zice. Dară ce înseamnă aceasta ? «Avea şi legea 
nădejde, zice, însă nu aşa. Nădejduiau şi ei, mulţumin- 
du se a avea pământul făgăduinţei, şi neîntâmpinând rele,
—  noi însă acum nădejduim, mulţumind lui Dumnezeu, 
nu pentru a stăpâni pământul, ci pentru a stăpâni cerul, 
sau mai bine zis — ceia ce este cu mult mai principal
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— noi nădejdaim a sta alăturea cu Dumnezeu, de a ajunge 
chiar la tronul părintesc, şi a-i sluji lui împreună cu în
gerii. Şi priveşte, cum toate acestea le pune înainte câte 
puţin şi pe nesimţite. Căci acolo zice: %care întră întru 
cete dinlăuntru catapetesmei* (Cap. 6 , 19), aici însă: «prin 
care ne apropiem de Dumnezeu, şi pre  cât nu este fără 
de jurăm ânt». Dară ce însamnă: «şi pre cât nu este fă ră  
de jurăm ânt»? Adecă, iată şi altă deosebire, şi nici că 
le-au făgăduit acestea cum s-ar întâmpla, zice. * Că aceia 
fără de jurământ preoţi se făceau, iară acesta cu ju ră 
mânt:, prin. Cel ce a zis câtră dânsul', juratu-s-au Domnul, 
şi nu-i va părea ră u , tu eşti preot în veac, dupre răn- 
due.ala lui Mclckisedek. Intru atâta aşezământului de lege 
celui mai bun s-a fâcut ckezaş lisus. Şi aceia adecă mai 
mulţi se făceau preoţi pentru că de moarte erau opriţi a 
tră i; iară acesta, pentru că rămâne în veacy având preo
ţie veşnică». (Vers. .21 — 24). Două deosebiri pune el aici: 
că nu are sfârşit preoţia aceasta, ca cea dupre lege, şi că 
este cu jurământ, iară aceasta o face de la Christos, care 
este începutul.

„ Ci dupre puterea vieţei cei neslricăcioase“ zice. Face 
aceasta, şi de la jurământ, căci s’a jurat, şi de la iapt. 
«Că dacă aceea a fost neputincioasă, zice, apoi a fost 
desfiinţată, â fost scoasă, aceasta însă, fiindcă este puter
nică, a rămas neclintită. Face aceasta încă şi de la preot. 
Cum ? Că unul este, şi câ n’ar fi unul, dacă n'ar fi ne
muritor. Că precum acolo erau preoţi mulţi, pentrucâ 
erau muritori, tot aşâ aici este unul, pentru că este ne
muritor. „Intru atâta aşezământului de lege celui mai 
bun s’au făcut chejaş fisus“y pentru că s-a jurat lui, că 
va rămânea tn veac; iară aceasta nu ar fi făcut-o, dacă 
nu ar fi în veac. ,,Pentru aceia şi a mântui desăvârşit 
poate, pre cei ce vin prin el la Dumnezeu, tot-deauna tră
ind, ca să se roage pentru dânşii11 (Vers. 25).

Ai văzut, că acestea le spune cu privire la trup? Căci 
când este preot, atunci se şî roagă, astfel că atunci când 
spune Pavel: Care se şi roctgă pentru noi”, aceasta toc
mai lasă a se înţelege, câ fiind Arhiereu se roagă. Fiindcă 
cel ce ridică pre cei morţi dupre cum voieşte, şi le în- 
suflă vieaţâ, întocmai ca şi Tatăl, cum se roagă,' acolo
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unde trebuie a mântui ? Cel ce are toată judecata, cum 
se roagă r Cel ce trimite pre îngeri, ca pe uniia să-i bage 
in cuptorul cel de foc, iară pe aiţii să-i mântuiască, cum 
se roagă ? ,<>De aceia, zice şi a mântui poateK\  adică pen
tru aceia mântueşte, fiindcă nu moare. Fiindcă pururea 
trăieşte, zice, apoi nu are urmaş, şi dacă nu are urmaş, 
poate şi a sta în fruntea tuturor, adică a fi cârmaciul tu
turor. Căci aici arhiereul, ori şi cât de minunat ar fî, ca 
de pildă, Samuil, şi atâţia alţii, este ca Arhiereu numai 
în timpul său, iară după aceasta nu mai este, fiindcă a 
murit— în timp ce cu Christos nu este aşa, ci el mân- 
tuieşte in perpetuitate. ,, Totdeauna trăind“ zice. Ce în
seamnă ,, Totdeauna“ ? O taină mare lasă a se înţelege 
aici ,,Nu numai aici zice, ci şi acolo el- mântueşte pre 
cei ce prin trânsul se apropie de Dumnezeu". Cum mân
tueşte ?■ „Tot~deauna trăind, ca să se roage pentru dân
ş i i zics. Ai văzut umilinţă ? Ai văzut iubire de oameni? 
Căci nu odată numai el se roagă pentru omenire, ci pu
rurea, şi când se roagă pentru oameni, el reuşeşte. A- 
ceasta învederează , , lot-deauna<f, adecă nu numai pen
tru timpul de faţă, ci şi acolo în vieaţa viitoare, Deci 
pururea trebuie el să se roage? şi cum s’ar putea acea
sta, fiindcă chiar şi oameni drepţi de multe ori numai 
în urma unei rugăminţi au reuşit în totul, — iară el se 
roagă pururea ? Pentru ce atunci şade împreună cu Tatăl ?

Ai văzut câ aici este un pogorământ ? Ceia ce el spune 
deci aici, aceasta înseamnă: „Nu vă temeţi, şi nici să 
ziceţi: ei, da! ne iubeşte pre noi, şi are curaj către Ta
tăl, dară n-a putut trăi pururea aici,— căci el tot-deauna 
trăieşte,

«Pentru că Arhiereu ca acesta, se cuvenia să fie nouă: 
cuvios, fără de răutate, fără  de spurcăciune, osebit de cei 
păcătoşi, şi mai înalt de cât cerurile fiind» (Vers. 26). 
Ai văzut dară, că totul este spus pentru omenirea lui ? 
Iară când zice omenire, spune de acea omenire unită cu 
dumnezeirea, nu împărţindu-le, ci lăsând a întrevedea cele 
cuvenite. Ai văzut deosebirea Arhiereului ? A recapitulat 
cele spuse mai sus: «Ispitit întru toate, dupre asemăna
rea fără de păcat,* uaindu-le cu: «Arhiereii ca acesta se 
cuvenea să fie nouă: cuvios, fără de răutate». Ce va să
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zică >fâră răutate*? Adecă, fâră vicleşug, dupre cum zice 
Prorocul: «vicleşug nu s'a aflat în gu ta  lui». (Isaia, 53, 9), 
adecă în totul inocent, fără cea mai mică răutate. Apoi 
aceasta ar putea-o spune cineva de Dumnezeu? Şi nu se 
stieşte oare zicând câ Dumnezeu nu este prefăcut, nu 
este viclean? De aceia vorba lui aici este pentru trup.»
«Cu\fios, fă ră  de spurcăciune», zice. Darâ şi acestea le-ar 
putea spune cineva de Dumnezeu ? Are oare el natura 
de a fi spurcat? «Osebit de-cei păcătoşi» zice: Deci, numai 
aceasta arată deosebirea, sau că şi însesi jertfa? Cum 
însă ? «Care n-are în toate zilele nevoie, zice, ca alţi A r
hierei, întâi pentru ale sale păcate a aduce jertfe, apoi 
ale fioporuluiy că- aceasta a făcut-o odată, pre sine a du
când u-se* (Vers, 27)- Ce va să zică expresiunea: *că ' 
a c e a s t a Aici în fine pune începutul şi arată superiori
tatea şi deosebirea jertfei duhovniceşti. A spus de deo
sebirea preotului, de deosebirea aşezământului — nu în 
totul — însă a spus-o; aici însă se atinge de însăşi jertta 
al căreia început îl face. «Să nu-ţi închipui, zice, că dacă 
ai auzit că este preot, apoi lucrează cele ale preoţiei 
pururea, căci odată a fâcut aceasta, pre sine jertfindu-se 
şi apoi a şezut dea-dreapta Tatălui*-. Ca nu cumva să 
crezi că stând sus el este slujitor, arată că faptul e din 
economie. Că precum s’a fâcut rob, tot a.şa s’a făcut 
preot şi slujitor. Dară dupre cum fâcându-se rob, n’a ră
mas rob, tot aşa şi iâcându-se slujitor, n’a rămas slujitor, 
căci a slujitorului nu estea şed ea , ci a sta.

Deci, aceasta lasă a se înţelege, aici şi măreţiea jerttei, 
dacă a fost deajuns numai o singură dată aducându-se, 
şi ■ făcând atâta pe cât toate celelalte n-au putut iace. 
Dară de aceasta încă nu vorbeşte până acum, ci numai 
atâta că «aceasta a făcut-o odată, pre sine aducându-se'». 
Care ? Pentru aceia, * zîce, trebuia să aibă ceva şi acesta, 
care sâ aducă» (Cap. 8 , 3), nu pentru sine, — căci cum 
s ’ar fi putut să proaducâ jertfă pentru sine fiind nepă- 
cătos ? — Ci pentru popor. Dară ce spui Pavele? Nu are 
nevoie de a proaduce pentru dânsul, şi pentru alţii are 
atâta putere? «Da!» zice. Şi ca să nu crezi că expre
siunea «a făcut-o odată» este spusă pentru dânsul, as
cultă ce zice: «Că legea pune pre oameni Arhierei, carii
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au neputinţă* (Vers. 28). De aceia şî pentru dânşii pro- 
aduc pururea; pe când cel ce este puternic, cel ce nu 
are păcat, de ce ar avea nevoie ca să proaducă pentru 
sine? Aşa dară nu pentru dânsul a proadus jertfă, ci 
pentru popor, ila ră  cuvântul jurământului celui ce ’a. fost 
în urma legei, pre F iul în veac desăvârşit». Zice.

Ce va să zică: «în veac desăvârşit» ? Priveşte; Pavel
nu pune deosebirile principale, câci spunând: *cari au 
neputinţe» n-a zis «pre Fiul cel puternic» ci «pre fiul în 
veac desăvârşit», adecă puternic, cum ar spune cineva. 
Ai văzut dară, că numele de «F iu» este zis, spre deo
sebire de rob, sau slujitor? Sub numele de n̂eputinţe» 
el Înţelege sau păcatul, sau moartea. Ce va să zică <în 
veci* ? Adecă nu numai acum este fără de pâcat, ci pu
rurea. Deci, dacă este desăvârşit, dacă nici-odată nu pă
cătuieşte, dacâ pururea este viu, d ece  va proaduce pen
tru noi de multe ori jertfe ? Până acum însă el nu susţine 
aceasta, ci numai că nu proaduce pentru sine, aceasta o 
.susţine.

1) Deci, fiindtă avem un astfel de Arhiereu, să-l imităm 
pre dânsul, să păşim pe urmele lui. Nu este altă jertfă, 
una singură ne-a curăţit pre noi, iară după aceasta foc 
şi gheena. Că deaceea Pavel întorcea vorba în toate 
părţile, zicând că un preot, o jertfă, ca nu cumva cineva 
crezând că snnt mai multe, să păcătuiască fără nici o 
sfială. Deci, câţi ne-am învrednicit de pecetea harului" 
câţi ne-am bucurat de jărtfa cea fără de sânge, câţi ne- ara 
împărtăşit din masa cea nemuritoare, să rămânem păs
trând nobleţă şi cinstea căpătată, căci nu fără primejdie 
este căderea noastră. Câţi încă nu s-au învrednicit poate 
de acestea, nici aceia să nu se încurajeze, câci când cineva 
pâcâtueşte, cu scopul de a primi sfântul botez la cea mai 
de pe urmă a saresuflare, de multe ori nu reuşeşte. Şi, 
creieţi-mă, că ceia ce grăesc nu o fac cu scopul de a 
vă înfricoşa. Eu singur am văzut pe mulţi pătimind de 
acestea, carii în aşteptarea botezului multe păcate au făcut, 
iară la ziua sfârşitului lor, -au plecat de aici goli şi lipsiţi 
de botez. Că Dumnezeu de aceia a dat botezul, ca şâ

'}  Partea morală. N u  t r e b u ie  a  a m â n a  b o te z u l  s u b  p r e t e x t  d e  p ă c ă t m r e ,  ş i  
c i  d u p ă  b o te z  e s t e  n e v o ie  d e  m u l t ă  o s t e n e a l ă ,  (V e r o n ) .
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deslege păcatele, iară nici de cât să le sporească. Iară 
dacă cineva iace uz de aceasta, ca în libertate să pâ- 
cătuiascâ încâ mai mult, cauza este trândăvia care:l stă
pâneşte. Că dacâ nu ar fi botezul, ar vieţui poate mai 
cu băgare de seamă, ca şi cum n’ar avea iertarea păca
telor. Ai văzut deci, că expresiunea «să facem cele răle, 
ca să vie cete bune» (Rom. 3, 8 ) este zisă tocmai pentru 
aceasta, şi că mai suntem carii facem ca să se zică aşa ?

De aceia vă rog, ca şi voi cei ce încă nu sunteţi lu
minaţi cu sfântul botez, să fiţi treji. Nimeni să nu practice 
virtutea, ea fiind plătit pentru aceasta, nimeni ca nere
cunoscător, nimeni ca ceva greu şi obositor, ci să o 
iacem cu toată buna voinţă şi mulţumire. Că dacă nu ar 
fi plata de faţă, nu ar trebui sâ fim buni ? Cu toate 
acestea, măcar cu plată să ne facem buni. Şi cum să nu 
fie aceasta ceva ruşinos, şi cel mai mare dispreţ: «Dacă 
nu ’mi dai plată, zice, nu vom fi înţelept şi cumpătat» ? 
Să contez însă a spune ceva ? Nici-odată nu vei fr înţe
lept; nici chiar când vei căuta să fii înţelept, dacă o vei 
face aceasta pentru plată. Nici-odată nu vei practica vir
tutea, dacâ nu o vei iubi. Dumnezeu însă, pentru nepu
tinţa noastră cea mare, a voit ca măcar cu plată să fa
cem fapta bună, şi totuşi nici aşa nu o facem. Să ne în
chipuim, dacă voiţi, un om care a fâcut multe râie, şi a 
trecut în viaţa veşnică, dtipa ce s’a fost învrednicit a se 
boteza — ceia ce nu dese ori mi se pare câ se întâmplă — ; 
ei bine, cum se va duce acolo? spune ’mi. Nu va fi în
vinovăţit, de sigur, pentru cele ce a făcut; dară va fi 
lipsit de curaj, şi cu drept cuvânt. Câ dacă ar fi trăit 
el o sută de ani, şi n'a putut arăta nici-o faptă bună, ci 
numai că n’a păcătuit, şi poate câ nici atâta, de vreme 
ce numai prin har a fost mântuit apoi când va vedea 
atunci pre alţii încununaţi şi străluciţi, fie chiar câ nu ar 
cădea în gheena, oare ar putea suferi mâhnirea ce o va 
simţi atunci ? spune ’mi. Dară .ca să fac şi mai învederat 
lucrul acesta, să luăm un exemplu. Fie de pildă doi 
ostaşi; unul care fură, nedreptăţeşte, înşalâ, iară celălalt 
sâ nu facă nimic de acestea, ci din contră, are cu sine 
multe isprăvi, multe biruinţi,- a luat trofee în războiu, a 
fost rănit, etc. După trecere de timp apoi, iată că de
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odată ceî care era în rândul tâlharilor, a fost ridicat pe 
tronul împărătesc şi îmbrăcat cu porfiră, pe când celă
lalt a rămas tot acolo , unde erea, şi numai prin filantro
pica împărătească n’a fost tras la răspundere pentru cele 
ce a fâcut; în fine, erea în cea mai de pe urmă ticăloşie, 
şi supus poruncilor împărăteşti. Apoi oare va putea sn- 
teri tristeţea ce îl va cuprinde văzând înălţat la cea mai 
înaltă demnitate pe cel ce erea altădată de opotrivă cu 
-el văzând^Katât de strălucit, şi stăpân al întregei lumi, 
pe când^el a rămas tot jos, ba încâ mulţămitâ graţiei 
împărăteşti câ a scăpat nepedepsit ? Câ chiar de I’ar 
ierta împăratul, şi l’ar scăpa de pedeapsă, totuşi el va 
trăi cu ruşine. Nimeni nu ’l va admira pentru aceasta, 
fiindcă în astfel de graţieri noi nu admirăm pe cei ce ie 
primesc, ci pe cei ce le dau, şi cu cât va fi, mai mare 
darul, cu atât mai mult să ruşinează cei ce îl primesc, 
când ştiu că şi păcatele lor sunt mari. Cu ce fel de 
ochi va putea privi un astfel de om pre cei dinpre- 
jurul Împăratului, cari.au cu dânşii atâtea succese, cari 
poartă cu dânşii răni, şi multe necazuri, în timp ce 
dânsul nu numai că nu poate arăta nimic, dară chiar şi 
vie;iţa lui atârnă numai de filantropiea împăratului ?

Precum un tâlhar, sau omorâtor de oameni şi condamnat 
la moarte, care ar fi fost graţiat de împărat, şi însărcinat 
chiar de a sta de pază la uşile împăratului, n’ar cuteza 
totuşi dc a privi pe cineva drept în faţă, de şi a scăpat 
de pedeapsă, tot aşa şi acesta. Căci să nu ’ţi închipui, 
câ dacâ se spune de împărăţie, apoi toţi se bucură de 
aceleaşi drepturi de-opotrivă. Câ dacă aici pe pământ şi 
guvernatorul, şi toţi cei dimprejurul împăratului, cum şi 
cei mai inferiori, sau cei ce ocupă locul aşa numiţilor 
decani ') de prin palatul împărătesc, sunt atât de departe 
unii de alţii prin slujba ce o au, apoi cu atât mai mult 
aceasta în împărâţiea cea de sus.

Aceasta nu o zic de la mine. Chiar Pavel ni pune 
înainte o deosebire cu mult mai mare între dânşii, când

' )  A s x a v â ţ ,  s a u  e r a u  a ş a  z iş i i  lictores s a u  p u r t ă to r i i  d e  t o e g e

<îiti p a l a tu l  îm p ă r a ţ i l o r  b iz a n t in i ,  c a r i  s e  m a i  n u m e a u  ş i (ma
nuali s clava, inatiiclavta), ş i  c a r i  p e  lâ n g ă  a l t e l e  a v e a u  în s ă r c i n a r e a  d e  a  p ă z i  
o r d i n e a  în  d r u m u l  îm p ă r a tu lu i  c â n d  i e ş e a  d in  p a la t .
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zice, că pe câtă deosebire este între soare, şi lună, şi 
stele, şi până la cele mai mici din ele, pe atâta este şi 
între cei ce sunt în împărăţiea cerurilor, şi Cum că ca  
mult mai mare este deosebirea dintre dânşii, de cât deose
birea dintre guvernator şi decan, sau dintre soare şi cea 
mai de pe urmă stea, aceasta este învederată tuturor. 
Pentru că soarele luminează întreaga lume ia un loc, şi
o face veselă, iară pe lună şi pe stele le acoperă. De 
multe ori pe stele nu le vedem, fiindcă multe dintre 
stele nu se pot vedea. Deci, când vom vedea atunci 
pe aceia strălucind ca un alt soare, iară noi aflându-ne 
în rândul celor mai mici stele, care nici nu se văd, ce 
mângâiere vom avea?

Nu, vă rog; să nu fim atât de leneşi, şi atât de trân
davi, să nu precupeţim mântuirea lui Dumnezeu şi să o 
transformăm în trândăvie, ci să ni-o însuşim şî să o spo
rim. Dacă este cineva catihumen, dacă cunoaşte pe Chri
stos, dacă ştie credinţa, dacă ascultă sfintele învăţături, 
atunci nu este departe de cunoştinţa cea adevărată şi 
ştie care este voinţa stăpânului. Apoi atunci de ce amână 
botezul ? De ce aşteaptă încâ şi stă la gânduri ? Nimic 
nu este mai bun ca o vieaţă curată, atât aici, cât şi 
acolo, fie pentru cei luminaţi cu sf. botez, fie pentru ca- 
tihumeni. Căci spunem: ce oare ni s’a poroncit atât de 
greu de purtat? «Ai femeie, zice,, fi cumpătat». Ei! şi 
aceasta este oare greu ? Cum ? In timp ce mulţi sunt 
cumpătaţi chiar şi fără femeie, şi nu numai creştini, ci 
chiar şi Elini, cum poate fi greu ? Ceia ce covârşeşte 
chiar Elinul pentru slavă deşartă, tu nu poţi face nici 
pentru frica lui Dumnezeu ? «Dă, zice, săracilor din averea 
ce ai». Apoi aceasta este greu ? încă şi aici ne acuză 
Elinii, câ noi prăpădim averi întregi in slavă deşartă. «Nu 
vorbi, zice, necuviinţi». Şi această poate este greu de 
împlinit ? Dacă n’ar fi poroncit, oare n’ar fi trebuit ca 
noi sâ facem aşa, câ să nu ne arătăm necinstiţi ? Cum 
că tocmai contrariul este greu,— a grăi necuviinţi, zic —  
se învederează de acolo, câ sufletul se sfieşte şi roşeşte, 
dacă ar fl silit a spune ceva din acestea, şi nici nu va 
spune, decât doară de este beat. D e ce dară când te 
găseşti în piaţă nu grăieşti necuviincios, iară când eşti



acasă nu faci aşa ? Pentru cei prezenţi, zici. De ce apoi 
când eşti în faţa femeei tale nu faci aşa ? Pentru ca să 
nu o batjocoreşti, zici tu. Deci, ca să nu-ţi batjocoreşti 
femeia, tu nu faci . aşa, iară pe Dumnezeu batjocorindii-1, 
nu te ruşinezi ? Căci el este pretutindeni, şi toatele aude. 
«Nu te îmbăta», zice. Bine! mai ales că beţia prin sine 
înseşi este o tortură. N’a zis doară «munceşte-ţi, sau îm- 
piedecă-ţi trupul tău»-, însă ce ? «Nu te îmbăta, adecă 
nu-ţi ieşi din hogaş, nu te abate din drumul împărătesc, 
ca nu cumva să-ţt vatămi sufletul». Dară ce? Oare tiu 
trebue a ne îngriji de trup? Să nu fie una ca aceasta!
ci eu spun, că nu trebue a ne îngriji de poftele tru
pului. Aceasta a poroncit şi Pavel," z'când: * Purtarea 
de grijă a trupului să nu o faceţi spre pofte». «Nu 
răpi, zice; cele ce nu sunt ale tale nu râvni, nu fi 
lacom, nu jura strâmb». De ce osteneală au nevoie ace
stea? De ce anume sudori? «Nu categorisi pe nimeni, 
zîce; nu defăima pc nimeni». Ei, ce osteneală poate fi 
aici ? Ci osteneală este tocmai când faci din contra, fiind
că de îndată ce ai grăit ceva rău, eşti în primejdie, de 
îndată eşti bănuit. Nimic dară nu ni s ’a poroncit greoi 
şi cu anevoinţă de a împlini, dacă voim, iară de nu voim,
apoi şt cele uşoare ni se par grele. Ce este mai uşor ca
a mânca ? Şi totuşi din cauza trândăviei şi aceasta se 
pare greu multora,— fiindcă pe mulţi aud spunând, că şi 
a mânca este greu. Nimic din acestea, deci, nu «iste greu, 
dacă voieşti, fiindcă totul stă în voinţa noastră, cu aju
torul harului de sus. Sâ voim dară cele bune, ca astfel 
să ne învrednicim de bunurile cele veşnice, prin Christos 
lisus Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu Şf. 
Duh, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi puru
rea şi în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X I V
«Iară cap peste cele ce se zic, Arhiereu ca acesta avem , 

care a şezut deadreapta scaunului slavei în ceruri, slujitor 
sfintelor, şi cortului celui adevărat, care l-a înfipt Domnul, 
ş i nu .omuh {Cap. 8 , 1. 2 ).
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Aici Pavel amestecă cele umilite cu cele înalte, imi
tând pururea pe dascălul său, astfel ca cele umilite să 
păşască spre cele înalte, şî prin acestea să conducă au
ditorul la acelea, ca astfel când vor sosi la cele înalte şi 
mari, să afle că toate s ’au desfăşurat prin pogorământ. 
Aceasta face si aici, căci spunând că s’a jertfit pe sine 
şi câ s’a fâcut Arhiereu, ce spune la urmă ? «Iară cap 
pesie cele ce se zic, Arhiereu ca acesta avem, care a şezut 
deadreapta scaumilui slavei» zice — deşi aceasta nu este 
a preotului, ci a aceluia, căruia el trebue a sluji — * slu

jito r  sfintelor, şi cortului celui adevărat, care l-a înfipt 
Domnul şi nu omuh. Ai văzut pogorământ ? Nu oare 
cu puţin mai sus a făcut deosebire, zicând: «Nu toţi 
sunt duhuri slujitoare» — şi de aceia, zice, nici nu aud 
<şezi deadreapta mea>  ̂ ca nefiind slujitor cel ce şeade. 
Dară cum de şpune aici de slujitor, şi încă slujitor al 
sfintelor ? Spune de cortul măntuirei. Priveşte cum înalţă 
sufletele celor dintre Iudei. Fiindcă era natural ca ei să-şi 
închipue că nu avem noi creştinii astfel de cort, «iată, 
zice, preotul, şi cel mare, şi încă cu mult mai mare de
cât acela, care a şi proadus jertfa cea minunată». Nu 
cumva oare sunt acestea vorbe pompoase, nu cumva 
famfaronade, şi vorbe de mângâiere ? De aceia le-au şi 
adeverit el mai întâi dela jurământul făcut, şi deîa cortul 
mântuirei. Era de sigur şi aceasta o deosebire învederată, 
dară el mai dă pe faţă şi o alta, zicând: «.Pe cate l-a 
înfipt Domnul, şi nu om uh . Unde sunt acum cei ce zic 
că cerul se mişcă ? Unde sunt cei ce susţin că cerul este 
în formă rotundă ? Căci prin aceste cuvinte ambele aceste 
ideî sunt răsturnate.

tia ră  cap, zice, peste cele ce se sic». Prin expresiunea 
«•capa tot-deauna se înţelege cel mai mare, principalul. 
Mai departe iarăşi scoboară vorba, câci spunând de cel 
înalt,: Ia urmă grăieşte fără sfîeală. Apoi ca să afli, că 
expresiunea slujitor este spusă cu privire la omenire, 
priveşte cum iarăşi se rosteşte: «Crt tot Arhiereul, zice, 
pentru ca să aducă daruri şi jertfe se pune; de aceia tre
buia să aibă ceva şi acesta, care să aducă» (Vers. 3). 
«Şî dacă auzi, zice, că el a şezut, apoi să nu ’ţi închipui 
că e o bârfire adusă Arhieriei lui, căci a şedea dea-
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dreapta ette a demnităţei lui Dumnezeu, iară a aduce 
jertfe este a filantropiei iui cei mari şi a îngrijîrei 
de noi. De aceia tocmai expune în multe feluri aceasta, 
şi insistă mult asupra ideii, căci se teme ca nu cumva 
să răstoarne totul. De aceia iarăşi aduce vorba de aceasta 
fiindcă întrebau uniia că de ce a murit, fiind Preot. Darâ 
Preot fără jertfă nu este, şi deci trebuie ca şi acesta 
să aibă jertfă de proadus. Dealtmintrelea zicând că este 
întru cele înalte, spune şi învederează că el este pretu
tindeni preot, de la Melchisedek, de la jurământ, de la 
proaducerea jertfei. De aici apoi împleteşte, aşa zicând, 
acest raţionament ce se impune.

«Câ de ar f î  fost pre pământ, zice, nici ar fi fost preot, 
fiind preoţii cei ce aduc darurile dupre. lege» (Vers. 4). 
«Că dacă este preot, zice, dupre cum şi este chiar, tre
buie a căuta un alt loc pentru dânsul. Pe pâmânt fiind, 
nu ar fi fost preot; căci cum ar fi fost? Pe pământ el 
n’a adus jertfă, n’a slujit cele ale preoţiei, şi cu drept 
cuvânt, căci ereau preoţii». Şi chiar arată că nici nu erea, 
cu putinţă de a fi preot pe pământ; «căci cum s ’ar fi 
putut, dacă nu erea înviere»? zice: Aici este necesar de 
de a încorda mintea, şi a întrevedea apostoliceasca în
ţelepciune, căci iarăşi arată deosebirea dintre amândouă 
preoţii le. «Cari slujesc, zice, închipuirei ţ i  umbrii celor 
cereşti-» (Vers. 5). Care anume sunt acele cereşti ? Cele 
duhovniceşti, căci de şi se săvârşesc pe pământ, cu toate 
acestea sunt vrednice de ceruri. Căci când Domnul nostru 
lisus Christos stă de faţă jertfit, când Duhul se pogoară, 
când cel ce şeade deadreapta Tatălui este aici de faţă, 
când prin baea botezului ne facem fii ai lui Dumnezeu, 
când vom fi cetăţeni ai celor din ceruri, când acolo 
avem patria, şi cetatea, şi petrecerea noastră, când sun
tem străini celor de aici, cum nu sunt vrednice de ceruri 
toate acestea ?

Dară ce ? Imnurile ce cântăm nu sunt oare cereşti ? 
Oare nu şi noi cei dc jos cântăm ceia ce cântă dumne- 
zeeştile choruri aîe netrupeştelor puteri, şi nu grăim ace
leaşi ca şi aceia? Nu oare şi jertfelnicul este ceresc? 
Cum aşa ? Pentru câ nu are nimic trupesc, ci toate sunt 
duhovniceşti cele ce ne stau de faţă, jertfa nu se îm
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prăştie, sau mat bine zis nu se preface în fum, nici în 
cenuşe, ci devin strălucite toate cele puse" înainte. Cum 
să nu fie cereşti cele ce se săvârşesc, când cei ce slu
jesc tainelor aud încâ: «Cărora veţi ţinea păcatele} se vor 
ţinea, şi cărora le veţi ierta, se vor ierta lor» (Ioan 20, 
23), şi au şi cheile împărăţiei cerurilor? Cum să nu fie 
acestea cereşti ? <Cari slujesc, zice, închipuirei şi umbrei 
celor cereşti, precum s'a zis lui Moisi, când vrea sâ facă 
cortul: *câ vezi, zice, să faci toate dupre chipul care ţi  s’a 
arătat ţie în munte*. Fiindcă auzul nostru este mai greoi 
la învăţat de cât vederea, — căci nu înmagazinăm in suflet 
aşa de exact ceia ce auzim, ca ceia ce vedem cu ochii —  
apoi i-a arătat lui totul. Prin expresiunea tînchipuirei şi 
umbrei*  ̂ sau ca aceasta o înţelege, sau că face aluziune 
la templu, căci a adaos: «<r« vezi, zice, să faci toate dupre 
chipul care ţi s’a arătat ţie în mun?e». Aşa dară vorbeşte 
numai de templu, sau că a văzut când i s’a arătat şi 
modul jertfelor, şi a celorlalte toate, şi mai bine zis, h’af 
?reşi cineva s’punând şi aceasta, Câci biserica este ce- 
*ească, şi nimic alta nu este, de cât cer.

„ Tară acarn mai osebită slujire a dobândit, întru cât 
'ste şi de aşezământ de lege mai bun mijlocitoru (vers. 6 .) 
Priveşte, zice, cu cât mai superioară şi mai bună este o 
slujire de ceealaltă, că dacă aceea erâ închipuire şi urn
iră, apoi aceasta este adevărul. Deaceia tocmai spune 
:eia ce mai cu samă îi înveseleşte pre dânşii: „ Care spre 
nai bune făgăduinţi s-au aşezat“ zice.

După ce deci o înalţă pe aceasta, de la locul, de la 
preotul şi de la jertfa proadusă, la urmă pune şi deose
birea dintre amândouă aşezămintele, spunând de mai ’nâ- 
nte că era neputincioase şi fără folos cele din legea ve- 
:he. Şi priveşte câte asigurări pune pentru aceasta, ur- 
nând a o acuza. Căci acolo zicând „dupre puterea vieţei 
ei neslricăcioase“ adaogă Ia urmă câ „schimbarea se face 
'>oroncii care a fost mai înainte'f, dupâ care a mai adă- 
>gat şi altceva mare, zicând: „prin care ne apropiem d£ 
Dumnezeu“ Aici deci, ridicându-ne la ceriu, şi arătând că 
n loc de templu avem ceriul, şi că toate acelea au iost 
ipuri ale celor ce le avem noi, şi în fine învederând 
ilujba acestora> cu drept cuvânt că scoate în evidenţă şi
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preoţia lor* Darâ dupre cum am fost spus, el pune toc
mai aceea care îi înveseleşte pe dânşii, zicând: ,,Cate 
spre mai bune făgăduinţe s-a aşezat11. Şi de unde se  -în
vederează aceasta ? Din cele prin care una a fost scoasă, 
iară ceealaltă a înlocuit-o. Pentru aceia stăpâneşte, fiind
că este mai bună.

Câ dupre cum acolo zîce: „câ de at fi fost săvârşirea 
prin preoţia Leviţilor (că poporul sub aceia a luat legea), 
ce încă ?nai era trebuinţă dupre tânduiala lui Melchise
dek să se ridice a lt preot'1'- A—Tot aşâ şi aici întrebuinţează 
aceiaş raţionament, zicând: „că de ar fi. fost cel întâi 
(aşezământul) fără de prihană , nu s-ar fi căutat loc ce
lui de a l doilea ' 1 (Vers. 7), adecă dacă nu avea ni ci-o 
lipsă, dacă i-ar fi fâcut fără nici o prihană. Cum că. des
pre aceasta grăieşte, se vede de acolo, că el nu zice 
«că defăimându-1 pre dânsul (aşezământul)» ci «câ des- 
făiînându-i pre dânşii, zîce : iată - vor veni zile , zici 
Domnul, şi voiu săvârşi preste casa lui Israil, şi presti 
casa lui Judo. aşezământ de lege nouă, nu dupre aşeză- 
mântui de lege, care a?ti aşezat părinţilor lor, în ziuc. 
când i-ant apucat pre dânşii de mâna lor, ca. să-i scot din 
pământul Egipetului, căci ei n-au rămas întru aşezământul 
de lege al meu, şi eu i-(tm părăsit pre ei, zice Domnul 
Vers. 8 . 9).

«Da! zîce; dară de imds se învederează că acel aşe
zământ a luat'sfârşit» ? A arătat aceasta şi dd la pteol 
de sigur, însă mai lămurit o arată acum prin chiar cu
vintele pronunţate, că a fost scos. aşezământul cel vechiu 
Căci ce va să zică expresiunfea: «j-pre mai buna fâgădu 
inţă s’a aşezat» ? Cum poate fi egal ceriul şi pământul i 
spune-mi. Dară tu priveşte cum şi acolo numeşte ,ţfăgâ■ 
duinţiu, ca riu cumva prin aceasta de acum să învinovă
ţeşti pe cea de atunci. Câci şi acolo prin expreşiunea 
«ci aducere este numai la mai bună nădejde, prin cart 
ne apropiem, zice, de Dumnezeu-», arată că şi acolo est( 
nădejde, dară câ şi aici sunt făgăduinţi mai bune, dânt 
a se înţelege că şi acolo a făgăduit. Şi fiindcă veşn» 
acuzau, * iată, zice, vor veni zile, zice Domnul, şi voi să 
vâr şi preste casa lui Israil şi preste casa lui Iuda aşeză
mânt de lege nouă*. Nu spune doară de vr’un aşez&mân
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vechiu aici. Şi pentru ca să nu poată spune aceasta, a 
hotârît şi timpul, căci n-a spus simplu «dupre aşezămân
tu l de lege care am aşezat părinţilor lor» ca nu cumva 
sâ zici de aşezământul care a fost fâcut cu Abraam, sau 
de cel făcut de Noe; însă de care spune? «.nu dupre a- 
şezământul care am aşezat lor, in ziua când i-am apucat 
pre dânşii de mâna tor, ca să-i scot din pământul Egip
tului zice, trcâct ei n-au rămas întru aşezământul de lege 
al meut fi eu i-am părăsit pre ei, zice Domnul». Ai văzut, 
deci, cum răul au venit prin noi mai întâi? «Dânşii, zice, 
au fost cei, dintâi carii n-au rămas». Aşa dară din par
tea noastră este lenea şi nepăsarea, pe când din partea 
lui cele bune, binefacerile voiu să zic. Aici apoi ca un 
fel de justificare pune şi cauza pentru care îi părăseşte 
pre dânşii. «Căci acesta este aşezământul de lege care 
voiu aşeză casei lui Israil, după zilele acelea, zice Domnu, 
dând legile mele în cugetul lor, şi î?i inimile lor le voiu 
scrie pre ele, şi voi fi lor Dumnezeu, şi ei vor fi ?nie po
por* (Vers 10). Astfel deci, el le spune acestea pentru 
aşezământul cel nou, căci zice: «Nu dupre aşezământul 
care am aşezat». Care altă deosebire este, de cât aceasta? 
Dară dacă ar zice cineva că deosebirea nu este dupre 
aceasta, ci dupre aceia că este dată în inimile lor, nu in
troduce vr'o deosebire in poruncile date, ci arată numai 
modul dârei aşezământului. « Aşezământul, zice, nu stă 
In litere, ci în inimă» Arate aceasta,-'deci, Iudeul, petre- 
cându-se cu dânşii; darâ nu va putea, căci iarăşi în litere 
sta scris aşezământul şi după întoarcerea lor din Babi- 
lon. Eu însă voiu arăta că apostolii Domnului nimic 
n’au luat scris, ci numai că au primit în inimile 
lor prin Duhul sfânt. Pentru care şi zicea Chi istos: 
<Acela venind, vă va aduce aminte vouă toate cele ce am 
grăit vouâ» (Ioan 14, 26.).

«Şi nu va mai învăţă fiecare pe vecinul său, şi fiecare 
pe fratele său zicând: cunoaşte pe Domnul, căci ioi, mă 
vor şti, de la cel mic până la cel mare al lor. Câci mi
los tiv voiu fi nedreptăţilor lor, şi păcatelor lor, şi fără de 
legile lor nu le voiu mai pomenii (vers. 1 1 , 12). Iată şi 
un alt semn: *de la cel mic până la cel mare a l lor mă 
vor şti, şi nu vor mai Bice: cunoaşte -bre Domnul». Dară
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oare când s’a făcut aceasta, decât acum ? Aceasta vede- 
rează şî o dovedeşte vieaţa noastră, pe când cele ale 
Lor nu o invederează, ci încă au dat-o la o parte. Dealt- 
mintrelea nou atunci se zice, când este un altul, şi ar 
arăta că are cu sine ceva mai mult decât cel vechiu. 
Nou şi acesta este, când unele din el vor fi scoase, iară 
altele nu. De pildă dacă ar urma să se dărâme o casă 
nouă, şi lăsând cineva totul ar drege numai temelia, dc 
îndată zicem: a fâcut casă nouă,— când pe unele lc scoate, 
pe altele le înlocuieşte. încă şi cerul se zice nou astfel, 
nn doară că este de 3ramă, ci pentru că dă ploae. Dea- 
semenea şi pământul se zice nou, când nu este lipsit de 
roade, iară nu când se preface. Şi casa se zice astfel 
nouă, când unele din părţile lor vor fi. luate, iară altele 
vor rămânea. Astfel că şi aşezământul bine l-a numit el 
nou,'spre a arăta că celălalt aşezământ se făcuse vechiu, 
şi nu mai producea nici un rod. Şi ca să afli exact, ci
teşte ce a spus Agheu, ce a spus Zahariea, ce a spus 
îngerul ’), ce anume acuză Ezdra. Cum deci î-au luat pre 
dânsul? Cum încă nimeni nu 'ntreabă pre Domnul, în 
timp ce şi dânşii s ’au abătut, şi nici n’au ştiu* ? Ai văzut 
cum cele ale tale sunt siluite? Eu însă pun de faţă pe 
cele ale mele, că mai ales acest aşezământ s’ar putea 
numi nou. De altfel nici aceia nu îngădui a se zice de 
acest aşezământ : «Că va f i  cerul nou» (Isaia 65, IV). 
Căci de ce, vorbind în Deuteronomi că: «să fie cerul de 
de deasupra capului tău de aramă» (Deuter. 28, 23) n’a 
pus spre deosebire şi aceia că «de veţi asculta va fî 
noc»? Şi totuşi pentru aceia 2ice că se va da un alt 
aşezământ, fiindcă n’au rămas, sau mai bine zis, n’au as
cultat de cel dintâi. Aceasta eu o dovedesc prin cele ce 
spune apostolul: «Ca ceiace era cu neputinţă legei, întru 
care era slabă prin trup» (Rom. 8 , 3), şi iarăşi: *Dece 
ispitiţi pre Dumnezeu, a pune jug peste cerbiciea ucenicilor, 
care nici părinţii voştri, nici noi n am putut să-l purtăm-». 
(Fapt. Apost. 15, 10) ?

« Căci ii f i  au rămas întru aşezământul de lege a l meu» 
zice. Aici arată că nouă ni se cer lucruri mai mari şi

■) S u b  n u m e le  a c e s t a  s c  a s c u n d e  n u m e l e  P r o îO c u lu i  M a îa h îa , n u m î t  îc
l i m h a  vn ltxA ră  în o f t r .
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mai duhovniceşti, dupre cum şi 2ice: «/« tot păm ântul a 
ieşit vestirea lor, şi la marginile lumei cuvintele lor» (Ps. 
18, 5), adecâ: *Nu va mai învăţa fiecare pe vecinul său, 
şi fiecare pe fra,tele său zicând: cunoaşte pre D o m n u l şi 
iarăşi: «.că se va umplea pământul a cunoaşte slava Dom
nului, că apă multă va acoperi pre  dânşii». (Abacum 2, 14).

«Zicând cea nouă, a învechit pe cea dintâi. Iară ce se 
învecheşte şi îmbătrâneşte, aptoape este de petre» (vers. 13). 
Priveşte cura ceiace era ascuns, a fost descoperit de 
mintea Prorocului. A cinstit legea, şi n’a voit a o numi 
pe faţă veche. Şi totuşi aceasta a spus-o, căci dacâ 
acesta era nou, de sigur că nu mai putea numi nou pe 
cel dinainte. Aşa că dând ceva mai -mult, şi altceva, s’a 
învechit» zice. Prin urmare se desfiinţează, şi se nimi
ceşte, şi nu mai este, Deci( luând îndrăzneală dela Pro- 
roc, se atinge de cel vechiu încă mai mult, arătând că 
acum cele ale noastre înfloresc, adecă a dovedit pe acela 
ca vechiu. Apoi luând numele ca vechiu, şi adăogând şi 
altceva dela sine, adecâ expresiunea de bătrân, celelalte 
le-a luat de pe aiurea, şi zice : «aproape este de peire». 
Aşa dară nu cum s’ar întâmpla aşezământul cel nou a 
doborât pe cel vechiu, ci ca fiind îmbătrânit, ca ne mai 
fiind de nici un folos. De aceea şi zicea: «Câ schimbare 
se face poruncii...., pentru neputinţa şi ne folosul ei» şi că 
«nimic n’a săvârşit legea» şi câ «de ar fi fost cel întâi 
fără de prihană, nu s’ar fi căutat loc celui de al doilea». 
Şi ce va să zică fără de prihană? Adecă că este folositor, 
câ este puternic. Aceasta a spus-o nu doară voind a-1 
arăta respingător de păcate, ci ca nefiind îndeajuns, du
pre expresiunea vulgară. Este ca şi cum ar zice cineva : 
«Casa nu este fără de prihană», adecă are cusururi, este 
şubredă. «Haina nu este fără de prihană», adecă este 
stricată. Aşa dară el nu-l numeşte aici rău, ci ca având 
cusururi şi neajunsuri.

*) Astfel deci suntem nuoi, sau mai bine zis ne-am 
făcut nuoi, însă acum am îmbătrânit, ne-am învechit, şi 
de aceia suntem aproape de a dispărea şi a ne pierde. 
De am voi însă, noi am putea lepăda această bătrâneţă.

')  Parte a morală. D e s p r e  p o c ă i n ţ ă  ş i  r u g ă c iu n e ,  ( V e r o n  ).
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Prin bae desigur câ nu este cu putinţă, ci prin pocăinţă 
este cu putinţă. De avem în noi ceva vechiu, să-l arun
căm. De avem vr'o pată sau vr’o sbârcitură, sau vr'o 
murdărie, să ne curăţim, şi sâ devenim frumoşi, ca să 
doriască împăratul frumuseţă noastră. Chiar de am a- 
junge în cea de pe urmă sluţenie, am putea recâştiga 
acea frumuseţă, despre care grăieşte David zicând 
Ascultă fiică şi vezi, şi pleacă urechea ta , şi uită pre  
poporul tău, şi tasa părintelui tău, şi va pofti împăra
tu l frumuseţă ta-» (Ps. 44, 11, 12). Şi cu toate acestea 
uitarea nu face frumuseţă, da, frumuseţă sufletească. 
Care uitare ? Aceea a păcatelor. El vorbeşte aici cătră 
biserica cea dintre neamuri, îndemând-o de a nu’şi mai 
aduce aminte de cele părinteşti, adecă de cele cu privire 
la jertfirea idolilor, căci dintre aceştiia erau adunaţi. Şi 
n-a zis: «să nu faci de acelea», ci încă ceiace este mai 
mult, nici i'n minte să’ţi pui, ceia ce zice şi aiurea- «IVu 
voiu pomeni numele lor prin buzele mele» (Ibid. 15, 4), 
şi iarăşi; «ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti»
(Ibid. 16, 4). Pănâ aici aceasta este o mare virtute, sau
mai bine zis, mare, însă nu aşa de mare, căci acolo ce 
spune? «Nici să’ţi aduci aminte de dânsa zice, şi nici în 
minte să ai». Ai văzut cât de departe trebuie noi a sta 
de păcat? Câ cel ce nu’şi aduce aminte, nici nu se  gân
deşte; ce) ce nu se gândeşte, nici nu grăieşte, iară cel ce 
nu grăieşte, nu face. Ai văzut prin câte căi nt-a încun
jurat, şi prin câte distsnţe ne-̂ a depărtat încă mai mult?

Să ascultăm dară şi noi, şi să uităm cele răle ale noas
tre, ale noastre, zic, cari păcătuim. «Adu-ţi aminte întăi tu, 
zice, şi nu’mi voi aduce aminte eu». De pildă, iatâ ce
spun eu: să nu ne eminţim de răpiri, ci încă şi pe cele
dinainte sâ Ie înapoiem. Aceasta însamnă a uita rălele; 
să scoatem din noi gândul de răpiri, şi niciodată nu nu
mai să nu’l avem, ci chiar cele deja păcătuite, sâ nu le 
mai repetăm Şi cum oare am putea uita răleîe? Gândin- 
du-ne la bunătăţile ce ni acordă Dumnezeu, căci când 
noi intr’una ne aducem aminte de Dumnezeu, nu putem 
a ne aduce aminte şi de acelea.

*-De mi am adus aminte de tine în aşternutul meu, zice 
n dimineţi am cugetat spre line» (Ps. 62, 7). Tot-deauna
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dcci, trebuie a ne aduce aminte de Dumnezeu, dară mai 
cu samâ atunci când cugetul este în linişte, când prin 
acea aducere aminte vom putea a ne condamna singuri, 
când stăpânim tn cuget acea condamnare. Căci dealtmin- 
trelea în ziua când ne vom aduce aminte, dacă vom pă
trunde în e! alte griji şi valuri omeneşti, iarăşi vom alunga 
de la el uitarea râlelor. Nopţile deasemenea putem să ne 
aducem aminte, când sufletul este în linişte, când este 
netulburat, când cerul lui intelectual este senin aşa zicând. 
«Cele ce aveţi în inimile voastre, zice; întru aşternulurile 
voastre vă umiliţi» (Ps. 4, 5). De sigur că ar trebui de 
avea această amintire şi în timpul zilei; dară fiindcă vă 
îngrijiţi de cele trupeşti pururea, şi sunteti târâţi- în cele 
ale lumei, cel puţin atunci să vă aduceţi aminte, când 
sunteţi culcaţi; în dimineţi cugetaţi la dânsul. Dacă noi 
vom cugeta în dimineţi la acestea, atunci cu mai multă 
siguranţă vom păşi pe calea vieţei. Dacă mal întâi vom 
îmblânzi pe Dumnezeu prin cererile şi rugăciunele noas
tre, apoi tot aşa făcând, nu vom avea nici un duşman, 
iară dacă poate ai avea, vei râde de aceasta ştiind că 
ai pe Dumnezeu în ajutor. In piaţa este războiu, în toate 
lucrurile omeneşti este luptă zilnică, vifor este şi tulbu
rare. De aceia avem nevoie de arme, iară arma cea mai 
puternică este rugăciunea. Avem nevoie de vânturi priel
nice, avem nevoie, zic, de a le cunoaşte toate acestea, 
aşa că se putem călători pe timpul 'zilei fără naufragiu şi 
fără primejdii, Câci, iubiţilor, pe fie-care z\ întimpinăm 
multe stânci în cale şi de multe ori pe zi se izb;şte co~ 
rabîea vieţii noastre de ele şi ameninţă a se scufunda.

De aceia avem nevoie, iubiţilor de rugăciuni de dimi
neaţă şi de noapte. Mulţi dintre voi poate au văzut Olym- 
pia ’), şi nu numai că au văzut-o, ci încă au şi luat parte şi 
s-au fâCut admiratori ai celor ce se luptă, unul al ace
luia, altul al acestuia. Ştiţi apoi că în timpul luptelor, 
atât ziua cât şi noaptea, de nimic alta nu se îngrijeşte 
vestitorul, de cât cum luptătorul când iasă din stadiu să

'}  U n  o r a ş  în  E l i d a .  u n d e  E l in i i  s e r b a u  l u p t e l e  a ş a  î i s e  O ly m p ia c e ,  în  
o n o a r e a  lu i  Z e o s ,  s a u  J o e  O l y .t ip i s c u l .  A c e s te  l u p t e  d ă in u ia u  E> z ile ,  i a r ă  p r e 
m iu l  c e  s c  a c o r d a  î n v i n g ă to r u lu i  e r a  o  c u n u n ă  d e  m ă s l in .  (V e z i  L e x ic o n u l  
I o a n i d i ) .
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nu facă niscareva shime nepotrivite, iară cei prezenţi când 
se apropie de vestitor nici nu îndrăznesc a şopti macar 
cuiva ca nu cumva fiind distrat sufletul lor, să provoace 
râsul. Deci, dacă cel ce urmează a se lupta în cele ome
neşti, şi încă pune atâta grijă, cu atât mai mult ni se 
cuvine nouă a ne îngriji şi a fi cu băgare de samă, nouă> 
zic, a cărora întreagă vieaţă este o luptă încontinnă. Toată 
noaptea, deci, să ni fie în privighere, şî îngrijindu- ne cuni 
sâ ieşim din cursul zilei, să nu provocăm râsul. Şi fie 
ca numai râsul să nu-I provocăm! Acum însă luptătorul 
stă deadreapta Tatălui, auzind că noi sâ nu grăim ceva 
nepotrivit, sau care n-ar fi de folos, căci el este judecă
tor nu numai al faptelor, ci şi al vorbelor.

Sâ privighem, iubiţilor, toată noaptea. Avem şi noi ves
titori, dacă vom voi, căci pe lângă fie-care din noi stă 
îngerul păzitor. Noi însă horcăim toată noaptea. Şi fie, 
ca numai sâ horcăim, dară mulţi fac încă şi lucruri ne
cuviincioase: uniia ducându-se la curvăsării, iarâ alţii trans- 
lormâtidu-şi casele lor în localuri de curvie şi aducând 
acolo femei pierdute. Cu adevărat aceştiia bine se îngri
jesc a se lupta'-). Unii apoi se îmbată şi vorbesc fără şir, 
alţii fac vuet, alţii privighează râu, şi împletesc viclenii 
mai rău de cât toţi, alţii fac socoteala procentelor bani
lor, alţii sunt peste măsură îngreuiaţi în griji, şi toate 
celelalte le fac, mai mult de cât cele trebuitoare la luptele 
duhovniceşti. De aceia vă rog, ca lăsând toate, la un 
singur lucru să avem privirea aţintită: ca să luăm pre
miul, şi să câştigăm coroana. Toate să le facem, prin 
care sâ putem a ne învrednici bunurilor făgăduite. Cărora 
fie ca sâ ne învrednicim întru Christos Isus Domnul nostru 
căruia împreună cu Tatăl- şi cu Duhul sfânt se cuvine 
slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

’) Expresiunea aceasta este un sarcasm toarte  în ţe p i tor, care s-a r putea 
adresa şi astăzi multora ( t l iv o  ye, ou f â p ; rtaî.â>C [isptavwa'. aytlV 'aflaGai).
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O M I L I A  XV

«.Avea drept aceia şi cei dintâi îndreptări de slujbă şi 
sfinţire lumească. Pentru că cortul s’a făcut cel dintâi, 
întru care erea sfeşnicul, şi masa, şi punerea înainte a 
pânilor, care se zice sfintele. Iară după a doua catape
teasmă cortul cel ce se chema sfintele sflinte lor, care avea 
cădelniţă de aur, şi sicriul legei, ferecat peste totv cu aur, 
întru care erea năstrapa cea de aur, care avea mana şi 
toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi tablele legei. Iară pe 
deasupra lui Cheruviniii slavei, cari umbrea altarul, pentru 
care nu este acum a grăi cu amănuntul» (Cap. 9, 1 — 5).

A arătat dela preot, dela preoţie, dela aşezământ, câ 
trebuia acela ca să aibă sfârşit. La urmă o dovedeşte 
şi dela însăşi torma cortului mântuirei. Cum? «Aceasta o 
arată, zice sfânta sfintelor. Sfânta este simbol al timpului 
dinainte câ acolo toate se lăceau prin jertfe; pe când 
sfânta sfintelor este simbol al timpului de faţă». Numeşte 
sfânta sfintelor cerul, şi catapeteasma cerurilor, şi trupul 
cart a intrat întru ceîe dinlăuntru catapetesmei, adecă 
«prin catapeteasma trupului săîi» (Cap, 10, 20), Este bine 
însă ca acest pasaj să ’i repetăm de Ia început, şi să ’1 
explicăm. Deci, ce spune el ? *Avea drept-aceia şi cel 
dintâi».— Ce este cel dintâi? Aşezământul, legea veche.— 
< îndreptări de slujbăp. Ce va să zică îndreptări de slujbă? 
Simboluri, sau orânduele; ca şi cum pare câ ar fi z is: 
•«Avea atunci, acum insă nu mai are». Prin aceasta arată 
că acel aşezământ a încetat deja, fiindcă expresiunea 
«avea» aceasta înseamnă. Aşa câ acum dacă şi stă, nu 
este. sfinţire lumească-», Lumească o numeşte, fiindcă 
le erea îngăduit tuturor de a se duce; şi aceasta o în
vedera iocul în acelaşi templu, unde stau preoţii, unde 
stau Iudeii, Prozeliţii, Elinii, Nazoreii. Deci, fiiindcă le 
erea îngăduit şi Elinilor de a intra, apoi îl numeşte lu
mesc, şi sfinţire lumească, că doară Iudeii nu ereau, sau 
nu compuneau dânşii lumea.

< Pentru că cortul s’a făcut cel dintâi, zice, întru care 
erea sfeşnicul, şi masa, ş? punerea înainte a i>ânilor»
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— acestea sunt simbolele lumeî — «care se zice sfintele, 
iară după a doua catapeteasmă»— aşa dară nu erea nu
mai o catapeteasmă, ci erea şi afară o catapeteasmă —  
«cortul cel ce se cheamă sfintele sfintelor». Priveşte cum 
îl numeşte pretutindeni cort, prin faptul că stau întrânsul.
*■ Care avea cădelniţă de aur, zice, şi sicriul legei ferecat 

peste tot cu aur, înttti care erea năstrapa cea de aur,, 
care avea mana, şi toeagul iui Aaron ce odrăslise şi tablele 
legei». Toate acestea ereau amintiri cinstite şi strălucite 
în acelaşi timp despre ingratitudinea Iudaică, «-şi tablele 
legei» — pe care le-a sfărâmat Moisi — *şt mana», pentru 
care cârtiau, şi de aceia transmiţând urmaşilor lor adu
cerea aminte, a poruncit a fi pusă în năstrapa cea de 
aur, «Şi toeagul lui Aaron ce a odrăslit». Se revoltau 
deseori, şi fiindcă erau nerecunoscători şi nemulţămitori, 
apoi a poruncit legiuitorului a pune acestea în nâstrapa 
cea de aur, şi astfel a trimis amintirea lor la urmaşi. 
*Iară .pre deasupra lui Cheruvimii slavei, cari umbteau 
altarul». Dară ce înseamnă cheruvimii slavei ? Vorbeşte 
aici de celfe slăvite, sau de cele de desubt ale lui Dum
nezeu. Bine a făcut de le a înălţat acestea prin cuvânt, 
ca să le arate mai mari după aceasta. •*Despre care, zice, 
nu este acum a grăi cu amănuntul». Aici a dat a se 
înţelege că nu numai acestea ereau cele văzute, ci ereau 
numai enigme. «Despre care nu este acum a grăi cu amă
nuntul» — poate ca având nevoie de vorbă mai lungă.

acestea fiind tocmite aşa, în cortul cel dintâi tot
deauna intrau freoţii când făceau slujbele* (Vers. 6), 
adecă fusese acestea, dară nu se bucurau de dânselc Iu
deii, şi nici nu le vedeau, aşa că nu ereau mai mult ale 
lor, decât ale acelora pentru care se prorocise. «Iară  în 
cel de a l doilea odată în an singur Arhiereul, nu fă r ă  de 
sânge, cate aducea pentru sine ş i pentru neştiinţele popo
rului» (Vers. 7). Ai văzut cum deja a pus mai dinainte 
tipurile f Căci, pentru ca să nu zică «cum de a fost o 
singură jertfă, şi cum de Arhiereul o singură dată pe an 
intra», apoi arată că aceasta era încă dela înccput, de 
oarece era sfântă şi înfricoşată, şi numai o singură dată 
pe an. «Astfel se obişnuia dela început, căci şi atunci, 
zice, Arhiereul odată pe an aducea». Şi bine a zis el

14
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m u fă ră  de sânge*, adecă nu fără de sângele acesta, 
căci nici nu era ocupaţiunea luî de acest fel. Arată încâ, 
că jertfa va fi nu consumată prin foc, ci învederată mai 
cu seamă dela sânge. Fiindcă crucea a numit-o jertfă, 
neavând cu sine nici foc, nici lemne, nici de multe ori 
proadusă, ci o singură dată proadus în sânge, apoi arată 
că şi jertfa veche era de acest fel, căci o singură dată 
se proaducea în sânge. «Care aducea pentru sine*,—  
iarăşi pentru sine— «şi pentru ne ştiinţele poporului ». N’â 
zîs «pentru păcatele», ci «pentru ne ştiinţele*, ca să mi 
cugete ei lucruri mari. Că dacă poaie ai păcătuit fără să 
vrei, zice, dară încă când nici nu ai avut ştiinţă ? Şi de 
acest păcat nimeni nu este curat. Pretutindeni pune ex- 
presiunea «pentru sine-*, arătând prin aceasta că Christos 
cu mult mai mare este. Că dacă el a fost separat şi 
străin de păcatele noastre, cum ar fi proadus pentru sine? 
«De ce dară aî spus acestea? zice. Deci expresiunea
ipentru sine* arată superioritatea lui Christos. Aici prin 
urmare nu este câtuşi de puţin o teorie, sau o expre- 
isiune de examinat, ci după aceia chibzueşte şi exami
nează, zicând;

«Aceasta însemnând Duhul cel sfânt, că încâ nu era 
arătată calea sfinţilor, fiindcă încă era cortul' cel dintâi> 
(Vers, 8). «Pentru aceia, zice, au fost întocmite acestea 
a'şa fel, ca să afiăm câ sfânta sfintelor, adecă ceru!, este 
încâ nepătruns. Dară dacâ nu putem pătrunde încă în
trânsul, sâ nu ne închipuim că nu este, fiindcă nu ne' ri
dicăm in sfânta sfintelor». iCare era pildă în vremea de 
atunci* (Vers, 9).

Ce se înţelege prin «vreme:i de-atunei» ? Adecă vremea 
cea mai ’nainte de venirea lui Christos, că după venirea 
lui Christos, nu mai este vremea de atunci, câci cum ar 
putea fi, venind el, şi având sfârşit ? Şi altceva mai in
dicând el zice: «care era p ildă  în vremea de atunci», 
adecă, că a devenit tip.

«Intru care daruri şi jertfe se aducea, celece nu puteau 
dupre ştiinţă sâ facă desăvârşit pre cel ce sluj a». Ai văzut 
cât de lămurit a arătat aici ceva sâ zică expresiunea <câ 
nimic n-a săvârşit legea*, şi câ «de ar fi fost cel dintâi 
fără de prihană* ? Cum ? «Dupre ştiin ţă>, căci jertfele lof
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nu scoteau murdăriile din suflet, ci se mărgineau la trup, 
<dupre poronca legei trupeşti> zice, căci na a putut să 
«lobozască pe om nici de preacurvie, nici de-ucideri, nici 
de furare de cele sfinte. Ai văzut? Acestea să mănânci 
zice; acelea să nu le m ă n â n c ic a r e  toate sunt inde- 
ferente,

* Numai pentru mâ?icări şi băuturi, zice, şi multe fe lu r i 
de spălări» — «bea aceasta», zice, de şi nu era nimic po- 
îoncit pentru băutură, ci le spune acestea mai mult spre 
a ie arăta ca nimicuri. «Şi multe feluri de spălări} zice, 
şi îndreptări ale trupuluir erau puse până la vremea în- 
dreptăreH, căci aceasta este îndreptarea trupului. Aici 
doboară jertfele, arătând că nu au nici o putere, şi că au 
fost puse numai până la vremea îndreptărei, adecă aştep
tând timpul care le va îndrepta pe toate.

* iară Christos venindArhiereu bunătăţilor celor viitoare 
prin cortiil cel mai mare şi mai desăvârşit, nu de măria 
făcut» (vers 11). Aici vorbeşte de trupul Iui. Bine l-a 
numit el cel mai mare şi mai desăvârşit, dacă este şi 
Dumnezeu Cuvânt, şi dacă toată energiea Duhului locu- 
eşte întrânsul; *că nu cu măsură dă Dumnezeu Duhul». 
Sau că H numeşte cel nou desăvârşit, ca fiind fără de 
hula, şi ca ceîe mai mari săvârşindu-le— «adecă nu a l 
-acestei zidiri». Iată cum este mai mare, că nu ar fi. fost 
din Duh, dacă I ar fi întocmit pre el omul. «Nu al aces
tei zidiri» zice, adecă nu al făpturilor acestora, cî al ce
lei duhovniceşti, câci prin Duhul Sfânt a fost întocmit* 
Ai văzut cum numeşte sau cort, şi catapeteazmă, şi ceriu ? 
«Prin cortul cel mai mare, zice şi mai desăvârşit» şi «Prin  
catapeteazmă, adecâ prin trupul său>, şi iarăşi «In cea 
mai dinăuntru a catapetezmei* şi «Intrat odată întru cele 
sfinte», ca să se prezinte înaintea feţii lui Dumnezeu.

Dară pentruce oare face aceasta ? Voind a ne învăţa 
pre noi, însemnând într’un fel şi în altul acelaşi cuvânt, 
sau mai bine zis, aceeaşi ideie. De pildă, catapeteazmă 
este ceriul; că precum catapeteazma desparte Sfintele* 
tot aşa şi trupul lui ascunde dumnezeirea; deasemenea 
trupul lui este cort, având înăuntru dn’mn-.ezfi.ire?.. Apoi 
iarăşi, cort este si ceriul, căci acolo înăuntru este oreotul.

* lard Christos venind, Arhiereu bunătăţilor celor mp-
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toare» zîce. N ’a întrebuinţat zicerea Ţsv&ţisvos-—venind— cr 
HGCpa-fcVOjAsvo?, adecă în acest scop chiar a venit, şi nu 
moştenind sau continuând lucrul altuia; adecă nu mai 
’nainte se făcuse lucrul de altul, iară el a venit cum s'ar 
întâmpla, ci după ce a venit. Şi nu zice că venind Ar
hiereu al celor ce se jertfeau, ci «bunătăţilor celor vii- 
toare», ca şi cum pare câ n'ar avea destulă putere sa 
reprezinte cu cuvântul totul. *Nici prin  sănge de ţapi şi 
de viţei* (Vers. 12), zice,— toate sunt schimbate din nou, 
toate prefăcute— «ci prin'sângele său a intrat întru cele 
sfinte». Iată că aici a numit tJSttpui său ceriu. «-Odată, 
zice, a intrat intru cele sfinte, veşnică rescumpărare aflând** 
Apoi şi expresiunea *.aflănd* este dintre cele greu de 
explicat, şi venite pe neaşteptate, cum de o singură dată 
prin intrarea lui a aflat rescumpărare veşnică. Mai de
parte apoi pune probabilul, zicând; «Ca de vreme ce sân
gele taurilor şi a l ţapilor, şi cenuşa de junice stropind pe  
cei spurcaţi, îi sfinţeş'e spre curăţenia trupului, cu cât mai 
vârtos sângele lui Christos, care prin Duhul cel veşnic 
pre sine s'a adus fără de prihană lui Dumnezeu, va 
curăţi ştiinţa fboveîSujţjlv =  conştiinţa) voaştră de faptele  
cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu» (Vers. 
13, 14).

«Că dacă, zîce, sângele taurilor poate să curăţeascâ 
trupul apoi cu atât mai mult pe,suflet poate a l  curăţi 
sângele îui Christos». Ca nu cumva auzind cuvântul «îi 
sfinţeşte» să-ţi închipui lucruri mari, apoi precizează fap
tul şi arată deosebirea fiecârii din aceste două curăţiri, 
cum una este înaltă, iară cealaltă umilită, şi zice că cu 
drept cuvânt, că dacă aceea este săvârşită prin sângele 
taurilor, apoi aceasta €ste săvârşită prin sângele lui Chris
tos. Şi nu s’a mărginit numai ia simpla numire, ci pune_ 
înainte şi modul producerei, zicând: «Care prin Duhul
cel sfânt, pre sine s'a adus fără de prihană lui Dumne
zeu *■, adecă jertfa a fost fâră de prihană, curată de orice 
păcat, căci aceasta s’a făcut nu prin foc sau altceva, ci. 
<Prin Duhul cel veşnic», zice. « Va curăţi ştiinţa voastră, 
zice, de faptele cele moarte*. Şi bine a zis el «de faptele  
cele moarte», că dacă se atinge cineva de un mort, se 
spurcă, apoi şi aici dacă se atinge de faptele cele moarte,
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se spurcă prin conştiinţă. «Ca să slujiţi, zice, Dumnezeu
lu i celui viu». Aici învederează, că având fapte moarte, 
nu este cu putinţă de a sluji Dumnezeului celui viu, 
fiindcă acelea sunt şi falşe, şi moarte cu drept cuvânt.

J) Nimeni, deci, să nu intre aici, având fapte moarte, 
câ dacâ atingându-ne de un mort nu ne este slobod a 
intra în biserică, apoi cu atât mai mult nu este slobod 
celor ce au fapte moarte, căci acestea sunt cea mai gro
zavă necurăţenie. Fapte moarte deci, sunt acele ce nu 
au vieaţă, acelea care scot din ele putoare. Că precum 
trupul cel mort nu este bun de nimic, ci încă şi scâr
beşte pe cel ce se apropie de el, tot aşa şi păcatul de'n- 
dată atinge judecata noastră, şi nu o lasă a fi liniştită, 
ci o tulbură şi o nelinişteşte. Se zice că şi boala mo
lipsitoare conrupe trupul şi’i prăpădeşte. Astfel este şi 
păca'-.ul, căci cu nimic nu se deosebeşte de mortăciune, 
nu doară c i  conrupe mat întâi aerul, şi apoi trupurile, 
ci de-odatâ pătrunzând in suflet. Nu vezi pe cei mo
lipsiţi de o boală molipsitoare, cum se umflă, cum se 
învârtesc în toate părţile, cum sunt plini de putoare, cum 
căutătura lor este schimbată, cum toţi sunt necuraţii 
Astfel sunt şi păcătoşii, ca şi cum nu ar vedea. Căci 
spune’mi: oare cel stăpânit de pofta banilor sau a tru
purilor nu este mai bolnav de câfc cel cuprins de o boală 
molipsitoare? Oare nu este mai necurat de cât toţi 
■aceştiia, făcând toate cele necinstite şi ruşinoase ? Câci 
ce poate fi mai scârbos, de cât un om iubitor de bani: 
Câte fac femeile curve, câte cele ce joacă pe scena tea
trului, tot pe atâtea fac şi cei iubitori de bani. Sau mai 
-dreptul vorbind mai degrabă se vor lăsa acelea de rele. 
de cât aceştiia de iubirea de argint; Sufăr deseori lucruri 
înjositoare, linguşind pe cei ce nu merită, se arată în
drăzneţi iarăşi unde nu trebuie, pretutindeni cu neorân- 
dueală. De multe-ori apoi linguşesc pre cei vicleni şî în̂  
şelători, cari sunt poate şi mai inferiori lui, iară pre ce 
buni şi virtuoşi în toate, îi batjocoresc.

Ai văzut sluţenie şi neruşinare din toate părţile ? Unu 
ca acesta este şi umilit peste măsură, şi îngâmfat. Curvelf

*) Partea m en lâ . Contra inbirei de argint, ţ i  că nu trebu ie  a râde  In bisc 
rică, (Veron.).
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când stau pe casă, această vină poate că o au, că vând 
tropul pentru bani. Pentru aceasta însă au o scuză: aceea 
câ sunt silite de sărăcie şi de foame — de şi nici aceasta 
chiar nu e deajuns spre des vino văţire, căci pot foarte bine 
de a trăi muncind. Aici însă nu stă lacomul de avere, 
cămătarul, nu pe casă, ci chiar în mijlocul cetăţei, nu 
trupul ci însuşi sufletul vâozându-1 diavolului, în cât că 
poate sâ intre el acolo, şi să se desmerde ca şi cu o  
curvâ, iară după ce şi-a împlinit toată poiLa, iese de-a~ 
colo, fiind văzut de întreaga cetate, iară nu numai de 
doi trei bărbaţi. Particularitatea curvelor apoi este, că 
sunt ale ceîor ce le dau bani, fie acela rob sau slobod, 
luptător, sau oricine, numai că să Ie propună, şt ele pri
mesc, iară cei ce nu le dau, chiar de ar fi mai nobil de 
cât toţî, totuşi nu se pot apropiea de ele lără bani. în
tocmai aşa fac şi lacomii de averi, căci chiar gândurile 
cele mai bane, dacă nu le vor aduce bani, ii le resping, 
pe când cu cele în adevăr bestiale se acomodează şi se 
unesc pentru bani, şi pierd frumuseţea sufletului. Câ pre
cum acclea de la natură sunt scârboase, negre, mojice, 
groase, rău formate şi în totdeauna greţoase, întocmai 
aşa devin ţi sufletele acestora, neputând a’şi acoperi 
nici chiar sluţenia sulimanurilor de dinafară. Câ pe cât 
este mai mare sluţeniea, tot pe atât ori şi ce ar face, 
nu pot a se ascunde.

Cum că neruşinarea iace pe curve, ascultă pe Prorocul 
care zîce: «Faţă de curvă s ’a fâcut faţa ia fără de ru
şine ai fost cătră to ţi» (Ierem. 3, 3). Aceasta se poate 
spune şi celor lacomi: «fără de ruşine ai fost către toţi; 
nu numai cătrâ acesta, sau acela, ci câtrâ toţi». Cum? 
Apoi unul ca acesta se poartă fără de ruşine şi cătrâ 
tată, şi cătră fiu, şi cătră femeie, şi cătră prietin, şi 
către frate, şi către binefăcătorul, sau, şi cătră toţi 
în genere. Şi ce spun eu de prietin, şi frate şi tată? 
El nu se sfieşte nici chiar de Dumnezeu, qi toate i se 
par miihuri, şi râde fiind îmbătat de multă poftă de bani, 
şi nici nu primeşte a auzi ceva din cele ce ar putea să’l 
folosească. Dară vai! câtă absurditate din partea lor, şi 
câtc grăiesc! «Vai ţie, mamona, zice, şi celui ce nu te 
are». Aici mâ aprind de mânie, căci vai! celor ce gră-
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iese de acestea, fie chiar şi în glumă. Câci spune-mi: 
oare nu cu astfel de ameninţare a ameninţat Dumnezeu, 
zicând: puteţi sluţi la doi Demni» ? Şi tu risipeşti
ameninţarea ? Oare Pavel nu a numit lăcomia, idolatrie, 
iară pe lacom nu l’a numit idolatru ? Tu însă stai râ
zând ca şi femeile care provoacă râsul pe scenă.

Aceasta a râsturnat totul pe dos, accasta a nimicit 
totul!.Cele ale noastre au devenit de râs, nimic nu este 
statornic din parte-ne, nimic serios, ci purtare de om 
lumeţ şi glumeţ. Nu grăiesc acestea numai cătră bărbaţii 
cei din lume, ci ştiu eu la cine fac aluziune, căci bise
rica este plină de rizilic. Dacă cutare de pilda a spus o 
glumă, d’endată se provoacă râs printre cei ce stan în 
biserică, şi ce este mai minunat, că chiar în timpul ru- 
gâciunei cei mulţi nu contenesc de a râde. Pretutindeni 
joacă diavolul, pe toţi i-a împteticit la un Ioc, şi pe toţi 
îi stăpâneşte. Christos se necinsteşte, este alungat, şi 
nici într’o parte nu este biserică. Nu auzi ce spune Pavel, 
zicând; «.£>' măscătăciunea, fi vorba nebunească, şi g lu
mirea care nu se cuvin, nici sâ se numească întru voi» 
(Efes. 5, 4.)? După mâşcărâciune el pune gluma ce nu 
se cuvine şi tu râzi? Dară vorba nebunească ceînsamnă ? 
Ceia ce nu are întrânsa nimic bun. Râzi mereu şi îţi în
veseleşti faţa, tu care eşti singuratic? Tu, care eşti răs
tignit, care jăleşti, râzi? spune’mi. Unde ai auzit pe Ch^is- 
tos spunând aceasta ? Nicăiri, ci de multe-ori încâ îl vezi 
mâhnit. Că şi atunci când a văzut Ierusalimul, a plâns, 
şi când a văzut pe vânzătorul Iuda, s a tulburat, şi când 
a sculat pre Lazăr din mormânt, a plâns, — iară tu râzi r 
Dacă cineva nu se întristează pentru păcatele altora şi 
este vrednic de învinovăţire; dară încă când pentru pă
catele sale proprii stă nepăsătoriu, cum sâ nu fie vrednic 
de pedeapsă?

Timpul de faţă, iubiţilor, este timp de jale şi mâhnire 
timp de mortificaţie, de robire, de lupte şi de muncă; ş 
tu râzi? Nu vezi cum a fost certată Sara? Nu auzi ce 
spune Christos: « Vai vouă celor ce râdeţi acuma, că veţi 
plânge» (Luca 6, 25)? Acestea le cânţi în fiecare zi; ş 
tu râzi? spune-mi. Ce spune Prorocul? Că «am râs»i 
Nici de cum; însă ce? «Ostenit-am, zice, întru sttspinu,
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meu* (Ps. 6, 7). Dacă p o a tecâ  sunt uaiia atât de veseli 
şi de seci, în cât că râd chiar în. cursul acestei certări, 
când vorbim acestea despre râs. Dealtmintrelea astfel este 
nebuniea, astfeliu este smintirea, că nici nu se sinchiseşte 
cineva de certare.

Stă Preotul lui Dumnezeu, înălţând înaintea lui rugă- 
dunele tuturor; şi tu râzi, nesfiindu~te de nimic ? Acesta 
tremurând înalţă rugăciuni pentru tine, iară tu dispreţu- 
eşti acest fapt? Nu te temi? Nu te sfieşti de aceasta? 
Când întri în palatul împărătesc, îţi regulezi şi shimelc, şi 
căutăturile, şi paşii, şi toate celelalte mişcări, iară aici 
unde cu adevărat că sunt palate împărăteşti, şt încă de- 
astfeliu precum sunt cele cereşti,turizi? Nu auzi csspune  
scriptura? « Vai, zice, celor ce despreţuesc» (Abac, 1, 5). 
Ştiu câ tu nu vezi, darâ ascultă, că îngeri sunt de faţă 
pretutindeni, şi mai cu samă în casa lui Dumnezeu, stând 
de faţâ înaintea împăratului tuturor, şi toate sunt pline 
de imnuriie acelor puteri nevăzute.

Vorba aceasta a mea este şi pentru femei, care în faţa 
bărbaţilor nu îndrăznesc a face aceasta, şî chiar de o 
fac, nu întotdeauna, ci în timp de recreaţie,—- pe când 
aici întot deauna. Cum? Acoperi capul, şi râzi, o! femeie, 
stând în biserică? Ai intrat spre aţi mărturisi păcatele, 
spre a cădea înaintea lui Dumnezeu, spre a te ruga lui 
pentru cele ce ai păcătuit, şi o faci aceasta râzând ? Darâ 
cum vei putea sâ-1 îmb'ânzâşti, făcând aşa? «Dară, zici 
tu, ce rău este râsul?» Nu este rău râsul în sine, ci răul 
este când e fără măsură, şi fără timp. Râsul stă în noi, 
ca astfeliu câad după trecere de un timp îndelungat ve
dem pe nişte prietini, facem aceasta; când vedem pe 
uniia uimiţi şi spăimântaţi, ii încurajăm pre dânşii cu surâ
sul, nu doară jca să râdem cu hohot, şi într’una. Râsul 
stă în sufletul nostru, ca astfeliu sufletul să se înalţe, 
tară nu să se moleşeze. Fiindcă şi pofta stă în trupul 
nostru, şi nu numai decât este. trebuinţă de a face uz 
de dânsa fiindcă stă în noi, sau a face uz fără cumpă
tare, ci o stăpânim, şi nu zicem, că de oare-ce stă în 
noi să abuzăm de ea.

Cu lacrâmi sîujăşte lui Dumnezeu, ca să poţi aţi spăla 
păcatele. Ştiu bine că mulţi poate ne vor lua în derâdere,
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'spunând de lacrâmi. De aceia tocmai este timpul lacră- 
milor. Ştiu încă că sunt mulţi de aceia carii râd sarcastic 
când zicem: «Să mâncăm şi să bem, căci mâne avem să 
murim» şi «Deşărţăciunea deşărtăchmelor toate sunt de- 
jărtăciuni* (I. cor, 15, 32. Ecles. 1, 2). Nu eu spun, ci 
chiar acela care a avut experienţa lucrurilor, zice acestea: 
«Zidii u - mi - a m case, sădilu-mi-am vii, făcutu-mi-am g ră 
dini şi livezi, şi am sădit întrânsele tot fe lu l de pomi ro
ditori» — şi ce în fine după toate acestea? «Deşărtâciu- 
nea deşărtăciunilor, toate sunt deşărtăciuni». (Eclfes. 2, 4,
5). Să plângem, deci, iubiţilor, să plângem, zic, pentruca 
să râdem cu adevărat, pentru ca în adevăr sâ simţim în 
acea zi bucurie sinceră. Cu bucuria de aici însă, este 
amestecată în tot-deauna şi întristare, şi niciodată nu se 
găseşte curată şi lipsită de ea. Pe când bucuriea aceea 
este curată, fără vicleşug neavând întrânsa nimic am este
cat. Acea bucurie să o simţim, pe aceea să-o căutăm. 
De aîtfeliu nu este cu putinţă de a câştiga o astfeîiu de 
bucurie, de cât ca aici să nu preferăm pe cale plăcute, 
ci pe cele folositoare, căutând a ie şuieri toate cu mul- 
ţămire, căci nutmi aşa vom putea să dobândim impâră- 
ţiea cerurilor. Căriea fie ca să ne învrednicim cu toţii 
întru Christos lisus Domnul nostru, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu Duhul Sf. se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.

O M IL IA  X V I
«Şi pentru aceasta este mijlocitor aşezământului de legt 

celui nou, ca făcându-sj; moartea spre rescumpărarea gre- 
ş ale lor) ce era în aşezământul de lege cel dintâi, sâ ia 
cei chemaţi făgăduinţa moştenirei celei veşnice. Că undi 
este dieată (testament), acolo trebuie să fie moarte celui ci 
face dieata. Că dieata întru cei morţi este întărită , di 
vreme ce încă nu poate când este viu cel ce face dieata 
Pentru aceia nici cea dintâi fă ră  de sânge nu s-a înnoit» 
(Cap. 9, 15— 18).

Era firesc lucru ca mulţi dintre cei ce se găseau ma 
slabi, să nu creadă făgăduinţelor lui Christos, sprijinin
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du-se mai cu samă p e  moartea lui. De aceasta folosin- 
du*se Pavel, pune exemplul acesta înainte, şi-l desfăşură 
cu prisosinţă, pe baza obiceiului obştesc. Care este acest 
obiceiu? «Pentru aceasta tocmai, zice, trebuie a ne în
curaja. Pentru ce anume? Pentru că ne-mai trăind c e ic e  
fac dieata, şi murind ii, atunci testamentul lor este sigur, 
şi are putere». De aceia şi zice-, «jMijlocitor este a l aşe
zământului celui nou». Testamentul însă se face aproape 
d e  ziua cea de pe urmă, şi este astfel făcut, câ pe uniia 
îi are de clironomi, iară pe alţii lipsiţi de dironomîe, 
adecă desmoşteniţi. Tot aşa şi aici, când de pildâ pen
tru moştenitori zice: « V?iesc ca unde sunt eu, şi aceşliia 
sâ fie», iară pentru cei desmoşteniţi zice : «Nu pentru 
lume mă rog, ci pentru cei ce vor crede prin cuvântul h r  
întru mine» (Ioan 27, 24, 9, 20). Dieata iarăşi are pe 
de oparte cele ale testatorului, iară pe de alta cele ale 
moştenitorilor, aşa că pe unele trebuie a le lua moşteni
torii, pe altele a Ie facc, adecă a ie împiini. Tot aşa şt 
aici, căci după ce li făgăduieşte multe, cere şi cele din 
partea lor, zicând : «Poruncă nouă dau vouă». Şi iarăşi, 
dieata trebuie a avea mărturi, dară ascultă ce spune ei, 
zicând: «Eu sunt cel ce mărturisec pentru mine însu-nti, 
şi mărţuriseşte pentru mine, cel ce m-a trimis pe  mine», şi 
*acela va mărturisi pentru mine» — vorbind despre Mân- 
gâitoriui, iară pe cei doisprezece apostoli tnmiţâodu-i la 
predicare, li-a zis : «M ărturisiţi înaintea lui Dumnezeu» 
(Ioan 13, 34, 8, 18, 15, 26).

«Ş'i pe7itru aceasta , zice, este mijlocitor aşezămânluiui 
de lege celui nou». Dară oare ce însamnă «mijlocitor» ? 
Mijlocitorul nu este stăpân al lucrului pentru care mijlo
ceşte, ci a altuia este lucrul, şi altul este mijlocitorul. 
De pildă, mijlocitor al unei căsătorii este nu cel ce se 
căsătoreşte, ci cel ce conlucrează pentru facerea căsăto
riei. Tot aşa şi aici mijlocitor înt.e , Dumnezeu Tatăi şi 
noi oamenii s’a fâcut Fiul. Nu voia a ni lăsa nouă Dum
nezeu Tată această moştenire, ci era supărat faţă de noi 
şi nemulţămit, ca uniia ce eram înstrăinaţi, iară el (Fiul) 
s ’a fâcut mijlocitor între noi şi Tatăl, pe care l-a îndu
plecat. Cum şi în ce fel s ’a tăcut mijlocitor? Ne-a adus 
vorbe trimise nouă de Tată), şi i-a dus vorbe de la noi.
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şi moartea a înfrânt-o. Eram- depărtaţi de Tatăl, şi tre
buia să murim, el însă a murit pentru noi, şi oe~a fâcgt 
vrednici aşezământului său. Cu chipul acesta este sigur 
şi puternic aşezământul lui, care nu s’a dat celor nevred
nici. La început, deci, el se gâsia faţă de noi ca tatăl 
faţă de fii, dară fiindcă am devenit nevrednici, trebuia a 
fi pedepsiţi, iară nici decât a ne bucura de aşezământul 
său.

«Deci, pentru ce cugeţi lucruri mari, zice, de lege ? 
Căci ne-a dus într’un astfel de hal, încât nu puteam a ne 

-mântui. Că dacă stăpânul nostru n’ar fi murit pentru noi, 
legea n’ar fi avut putere, căci era neputincioasă». Dară 
aceasta o adevereşte nu nurnai de la obişnuinţa obş
tească ; ci şi dela cele petrecute în Testamentul vechiu, 
ceia ce mai ales îi convingea pre dânşii. «în legea veche 
însă n’a fost nimeni care să se fi sfârşit ca Christos, zici 
tu; şi atunci cum de era ea stabilă şi cu putere» ? Prin 
acelaş fel de a fi, câci şi acolo era sânge, precum şi aici 
este sânge, iară dacă acolo nu era sângele lui Christos, 
tu sâ să nu te minunezi, căci era numai tip. «Pentru aceia, 
zice, nici cea diniăi fără de sânge nu s’a incit*. Şi ce va 
să zică «k» s'a moil»? Adecâ n’a devenit puternică şi 
stabilă, n’a fost întărită. «De aceia, zice, trebuia a fi sim
bolul aşezământului şi al morţii». Căci, dece, spune-mi, 
cartea aşezământului a fost stropită cu sânge?

o. Că după ce s-a grăit toată poronca du fie  leg-e de cătră 
Moisi la tot poporul, luând sângele cel de viţei ţ i  de ţapi, 
cu apă şi cu lână ) o fie f i cu isop, fi pre însă-şi cartea 
ţ i  pre tot ponorul a stropit, zicând: acesta este sângele legei, 
care a poroncit vouă Dumnezeu> (Vers. 19, 20). Pentru ce 
spune-mi, este stropită cu sânge cartea şi poporul ?-— de 
cât că sângele acela ca şi celelalte au fost tipuri de 1a 
început a celor de după aceasta. De ce apoi cu isop ? 
Pentru că fiind fraged şi des, ţinea concentrat în el sân
gele. De ce iarăşi apa ? Apoi şi aceasta ca caracterizând 
curăţirea prin apă. De ce apoi lâna ? Era şi aceasta lu
ată, spre a ţinea concentrat sângele, astfel câ sânge şi 
apă erau acelaş lucru, căci botezul este simbol al pa- 
timei lai.

«încă si pre ■ cort şi pre toate vasele cele de slujbă
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aşijderea cu sânge le-a stropit. Şi numai cu sânge toate 
se cură fese dupre lege} şi fă ră  de vărsare de sânge nu se 
face iertare* (Vers. 21. 22.). De ce a pus el expresiunea?
<numai» ? De ce a corectat oare cum ideia dinainte ? 
Fiindcă acele nu erau curăţire desăvârşită, şi nici ertare 
desăvârşită, ci pe jumătate desăvârşită, şi în cea mai 
mică parte, — pe când aici, «Acesta este sângele meu a l 
legei cei nouă, zice, care pentru voi se varsă, spre ierta
rea. păcatelor» (Math. 26, 28). Unde este, deci aici car
tea ? Li-a curăţit cugetele lor; dânşii, deci, erau cărţile 
legei celei nouă. Unde snnt vasele de slujbă? Unde este 
cortul ? Dânşii sunt şi vase, şi cort. « Câ voiu locui întru
ii, zice, şi voi umbla» . (II. Cor. 6, 16). Nu este aici nici 
lână roşie, şi nici isop cu care se stropesc; şi de ce?  
Pentru că curăţirea nu este trupească, ci duhovnicească, 
şi sângele duhovnicesc. Cum ? Apoi sângele acesta nu 
curge din trupul animalelor necuvântătoare, ci din trup 
pregătit de Duhul. Cu acest ^ânge nu Moisi, ci Christos 
ne a stropit, prin cuvântul său care zice: «Acesta este 
sângele meu a l legei cei nouă, spre iertarea păcatelor*. 
Cuvântul acesta în loc de isop muiat în sânge, pe toţi 
ne stropeşte. Acolo se curăţa-trupul pe dinafară, fiindcă 
curăţirea era trupească; ac; însă, fiindcă curăţirea este 
duhovnicească, intră în suflet, şi-l curăţă, nu cum s’ar în
tâmpla stropindu-1, ci curgând în sufletele noastre.

Cei iniţiaţi în sfintele taine, le ştiu acestea. Trupurile 
acelora erau stropite numai la suprafaţă, după care iarăşi 
trebuia să se spele cel stropit, căci nu putea umbla pu
rurea plin de sânge, — pe când cu sufletul nu aşâ, ci cu 
înseşi fiinţa sa se amestică sângele, făcându-1 voinic şt 
cura't, şi ducându-l spre cea mai neexplicată frumuseţe. 
La urmă apoi arată că muartea este cauza nu numai a 
întărirei, ci. şi a curăţirei. Şi fiindcă moartea se credea a 
fî un lucru cu desăvârşire necurat, şi mai cu seamă moar
tea pe cruce, zice că a curăţit, şi cu curăţire preţioasă, 
şi în cele mari. De aceia jertfele precedau, pentru sân
gele acesta; de aceia miei, de aceia în fine toate cele
lalte erau făcute.

« Trebuia dară ca chipurile celor din ceruri cu acestea 
sâ se curăţeascâ, iară singure cele cereşti cu mai bune jertfe
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de cât acestea» (Vers. 23). Şi cum sunt chipuri în cele 
cereşti ? Şi pe care le numeşte acum ceie din ceruri ? 
Poate cerul ? Poate îngerii ? Nimic din acestea, ci ceie 
aîe noastre. Prin urmare cele ate noastre sunt în ceruri, 
şi cereşti, chiar de sunt săvârşite pe pământ. Fiindcă şi 
îngerii sunt pe pământ, de şi se zic cereşti, — şi cheru- 
vimii pe pământ s ’au arătat, de şi sunt cereşti. Şi ce 
spun eu cft s’au arătat ? când ei petrec pe pământ, cum 
ar fi în ceruri. Nimic însă nu împiedică la aceasta, căci 
sunt cereşti şi aşa. zlarâ petrecerea noastrăt zice, este în 
ceruri* (Filipp. 3, 20) de şi petrecem aîci, *Iară singure 
cele cereşti», adecă, filosoflia cea din partea noastră, cei 
chemaţi acolo— «cu mai bune jertXe de cât acestea». Ceîa 
ce este mai bun, de sigur că este mai presus de alt bun; 
prin urmare buni s’au făcut, şi chipuri celor din ceruri. 
Nici nu ar putea chipurile să fie rele, fiindcă atunci ar 
fi rele şi acelea ale căror chipuri sunt.

’) Deci, dacă suntem cereşti, şi ne-atn învrednicit unei 
astfel de puteri, să ne înfricoşem, iubiţilor. Să nu mai 
rămânem pe pământ, căci cel ce voieşte poate să nu ră
mână pe pământ, de vreme ce a rămânea pe pământ, 
sau a nu rămânea, atârnă de voinţa şi de modul de a 
cugeta. De piîdă iată ce zic eu: Dumnezeu se zice că 
este în ceruri. De ce oare ? Nu doară că Ei este măr
ginit în loc — să nu fie una ca aceasta!— şi nici că a 
lăsat pământul lipsit de prezenţa sa, ci o zicerii aceasta 
în raport cu îngerii ce stau înaintea sa. Deci dacă şi noi 
stăm aproape de Dumnezeu, suntem î i  ceruri. Şi atunci 
ce’mi pasă mie de cer, când văd pe stăpânul cerului 
în faţa mea, când eu însu’mi devin cer ? *şi la e l vom 
veni, zice, şi sălaş la el vom face» (loan 14, 23). Să ne 
facem deci sufletul cer. Cerul este frumos şi încântător 
prin natura sa, şi nici chiar în timp de iarnă nu este 
negru, şi nici nu’şi schimbă faţa, ci numai norii alun- 
gându-se îl acopere pentru moment. Cerul are soare. Să 
avem deci şi noi pre soarele dreptăţii. Am spus că noi 
putem să devenim cer, şi văd că ne este cu putinţă de 
a deveni mai buni şi de cât cerul. Cum ? Când avem în

*} Partea morală. Du e deajuns numai de a voi virtutea, ci a înfrunta şi nă
cazurile ce se cer. (Veron ).
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noi pe stăpânul cerului. Cerul întot deauna este curat şi 
nepătat, şi nici în timp de iarnă, nici în timp de noapte 
nu se schimbă. Deci şi noi să nu ne schimbăm, fie în 
scârbe şi necazuri, fie în uneltirele diavolului, ci sâ ră
mânem în tot-deauna curaţi şi nepătaţi.

Cerul este înalt şi departe mult de pământ; aşa să 
facem şi nGi, adecă să ne ridicăm dela pământ, şi să ne 
urcăm la acea înălţime. Şi când oare am putea să ne 
ridicăm de pe pământ ? Când vom cugeta cele cereşti. 
Cerul este mai presus şi de nori, şi de tempeste, şi de 
nici una din acestea nu poate fi stăpânit. Tot aşa şi noi 
nu vom putea a 5 stăpâniţi de cele contrare, dacă vom 
voi. Se pare că cerul sufere ceva din cauza norilor, de 
şi în realitate nu sufere nimic; tot aşa şi noi nu vom 
pătimi nimic, chiar dacă s’ar părea că pătimim. Precum 
se întâmplă în timp de iarnă, că cei mai mulţi nu ştiu 
de frumuseţea lui, cî cred că s’a schimbat, pe când cei 
ce fiiosotează ştiu bine că nimic jn’au suferit, tot aşa se 
petrece şi cu noi în timpul necazurilor, când cei mai 
mulţi cred că ne-am schimbat, şi că necazurile ne-au 
atins până şi inima, pe când cei ce fiiosotează ştiu bine 
că nu ne-au atins inima

Să dtvenim cer, sâ ne ridicăm la acea înălţime, şi 
atunci vom vedea pe oameni că cu nimic nu se deose
besc de furnici. Nu vorbesc numai de cei săraci, şi nici 
de cei mulţi, ci chiar de ar fi cineva general, sau îm
părat, totuşi acolo noi nu vom vedea nici împărat, nici 
om de rând; nu voiu şti nici ce este aur, sau argint, 
nici ce este haina de mătase, sau purpură împărătească, 
ci pe toate le vom vedea ca pe nişte muşti; nici o tul
burare, nici un vuet, nici o strigare nu vom auzi, când 
vom sta în acea înălţime.

«Dară, zici tu, cum ar fi cu putinţă de a ne ridica la 
acea înălţime, umbiând aici pe pământ» ? Nu’ţi spun că 
numai cu vorbe, cPţi voiu arăta cum prin fapte chiar s ’au 
înălţat la acea înălţime. Şi cine sunt aceia ? Vorbeâc de 
cei de pe.lângă Pavel, cari fiind pe pământ, totuşi ereau 
în ceruri. Şi ce spun eu de cer? Aceia au fost ridicaţi 
mai presus de ceruri, şi de cerurile cerurilor, ba s’au ri
dicat chiar până la Dumnezeu.^* Cine ne va despărţi pre
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noiy zice, de dragostea lui Dumnezeu ? Necazul, au îm
bulzeala, au goana, au foame tea, au go tăiate a , au per ir  ea, 
au sabie a »? şi iarăşi: «Neprivind noi Iz cele ce se văd, ci
la cele ce nu se văd» (Rom. 8, 35. II. Cor. 4, 18). Ai
văzut că ei nu se uitau la cele de aici ? Şi ca să’ţi arăt 
că dânşii ereau mai înalţi chiar de cât cerurile, ascultă
ce spune Pavel: «Pentru că cred eu că nici moartea, nici
vie a. ţa , nici îngerii, nici căpiteniile, nici puterile, nici cele 
ce sunt acum, nici ceie viitoare, nici înălţimea, nici adâncul, 
nici orice altă făptură nu poate să ne osăbeascâ pre noi 
de dragostea lui Dumnezeu, care este întru Christos Jisus 
Domnul nostru» (Rom. 8, 38, 39). Ai văzut cum trecând 
toate pe dinaintea raţionamentului său, el a găsit pe om 
superior nu numai asupra- făpturei, ci chiar şi asupra ce
rului, şi a celorlalte? Ai văzut îuălţime de judecată ? Ai 
văzut ce fel a ajuns făcătorul corturilor, dacă a voit ? Ef, 
care toată vieaţa şi-a petrecut-o in agora? Nu este deci, 
nu este nici-o piedică care să ne poată împiedeca pre noi 
toţi, de a ne ridica mai pre sus de alţii dacă voim* Că 
dacă noi covârşim pre alţii prin meşteşuguri de iot felul, 
cu atât mai mult va covârşi cel ce nu are nevoe de atâ
tea ostenele. Ce este mai greu de cât a umbla cineva 
pe o funie întinsă, ca pe şes, şi preumblându-se pe sus 
să se desbrace şi îmbrace, caşi cum ar şedea pe pat ? 
Oare nu este atât de înfricoşat pentru noi acest fapt, în 
cât pare că nici nu voim a vedea, ci ni vine de a tre
mura numai uitându-ne la acea înălţime? Ce este mai 
greu ca a’şi înfinge cineva o lance în faţă, şi după aceia 
sâ pună deasupra un copil, ca astfeliu să Încânte pe pri
vitori? Ce poate fi mai greu ca a te juca mingea cu sa- 
biea ? Ce<poate fi mai greu ca a cerceta cu amănunţime 
fundul mărilor? Şi în fine mii de alte meşteşuguri ar pu
tea spune cineva, însă de cât toate acestea cel mai uşor 
lucru, şi puternic de a ridica chiar pe cineva la ceriu, 
este virtutea, dacă însă voim. Aici numai de voinţă e 
necesar şi atunci toate celelalte vin de la sine. Nu se 
poate zice: «nu pot», căci aceasta este o acuzare adusă 
Creatorului, de vreme ce dacă ne-a făcut neputincioşi, şi 
apoi ni poronceşte de a face aşa, de sigur că este o 
acuzare ce i se poate aduce.
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«Dară, zici tu, cum de cei mai mulţi nu pot»? Pen~ 
trucă nu voiesc. De ce nu voiesc ? din cauza trândăviei 
lor. fiindcă dacă ar voi, negreşit că ar putea. D c aceia 
şi Pave! zice: « Voiu ca toţi oamenii să fie ca mine» (I.
cor. 7. 7), fiindcă şiiea că toţi puteau fi ca dânsul, căci 
dealtmintrelea n-ar fi spus el aceasta, dacă n-ar fi aşa. 
Voieşti a fi aşa? Fâ începutul numai. Spune’rni, te . rog: 
în toate celelalte acţiuni omeneşti, voi să zic de meşte
şuguri, oare dacă voim a le-cunoaşte este deajunsnumai 
de a voi, sau că este nevoie şi de fapte? De pildă iată 
ce  spun: voieşte cineva să fie căpitan al unei corăbii; 
dară el nu zice: «voiesc», ca şi cum ar fi deajuns acea
sta, ci se apucă şi de treabă. Voieşte a fi negustor, dară 
nu zice numai: «o voiesc», ci se apucă şi de treabă. In 
fine în toate, întreprinderile nu e deajuns numai de a 
voi, ci trebuie a şi face, pe când cel ce voieşte a se sui 
în ceriu o poate face numai cu voinţa. Cum se poate 
însă face aceasta? O dată cu voinţa trebuie a fi unite şi 
faptele, trebuie a ne apuca de lucru, trebuie a ne osteni, 
cu care ocazie avem împreună lucrătorii pe Dumnezeu. 
Numai să voim,, numai pe lângă voinţă sâ ne apucăm 
de lucru, să ne îngrijim, numai sâ ne punem în minte, 
şi apoi toate vor urma. Dară dacă vom dormita, dacă 
sforâind vom aştepta să intrăm în ceruri, cum vom pu
tea să moştenim împărăţia cerurilor ? Să voim, deci, iu
biţilor, vă rog, să voim. De ce să neguţitorim totul nu
mai pentru vieaţa aceasta, pe care mâine o vom pă
răsi ? Să voim dară virtutea, care se întinde şi în veacul 
viitor, şi in care vom fi în veci, şi ne vom bucură şi de 
veşniciîe bunătăţi. Cărora fie ca cu toţii să ne învredni
cim, Intru Christos Iisus Domnul nostru, căruia împreună 
cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slava, stăpânirea şi cin
stea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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O M IL IA  X V I I
«Câ nu în sfinte făcute de mână au intrat Chrislos, 

cele ce erau chipul celor adevărate, ci în. însuşi cerul, ca 
să se arate acum feţei lui Dumnezeu pentru noi; ia ră  nu 
ca de multe ori să se aducă pe sine însuşi, precum Arhie
reul intră în cele sfinte în tot anul cu sânge străin , de 
vreme ce s-ar fi căzut lui de multe ori a pătimi de la 
întemeierea lumei. Iară acum odată la sjărşitut veacurilor 
spre risipirea (desfiinţarea) păcatului prin jertfa  set s-a 
arătat». (Cap. 9, 24— 26.)

Ebreii cugetau lucruri mari de templu! lor şi de cor
tul mărturiei, pentru care şi ziceau: «Biserica Domnului, 
biserica Domnului, biserica Domnului estet (teremia 7, 4). 
Că pe nici o parte a pământului nu s au clădit un ast
fel de templu, nu doară din cauza luxului, nici din cauza 
frumuseţei, nici din vr-o altă cauză. Dumnezeu cel ce a 
orânduit aşa, a poruncit a se clădi cu multă măreţie, de 
oarece şi dânşii erau atraşi mai mult de cele trupeşti. 
In pereţi avea cărămizi aurite, şi tot celui ce voieşte îi 
este cu putinţă de a găsi aceasta în cartea Il-a a împă
raţilor, în prorociea lui lezechiil, unde se poate afla şi 
câţi talanţi de aur s-au cheltuit atunci. Al doilea templu 
apoi a fost o clădire şi mai strălucită, atât prin frumu- 
seţă, cât şi prin celelalte toate. Şi nu era renumit numai 
din această cauză, ci şi pentru câ era unul, şi pentru că 
pe toţi îi atrăgea prin frumuseţa sa, căci veneau acolo 
dela Babilon, sau şi dela Etiopiea, şi chiar dela margi
nile pământului. Aceasta tocmai invederând-o Luca în 
Faptele Apostolilor, zice : * P at ţii şi Mideriu şi Elami- 
terittt şi cei ce locuiesc în Mesopotamiea, în Iude ia ş i în 
Capadochica, în Pont şi în Asia , în Prigia şi 'în Pani- 

fiii a , în Egipet şi în părţile Libiei şi ale Chininei* (F'apt. 
2, 5, 9, 10). Deci, toţi aceştia fiind de pe faţa întregului 
pământ, se adunase acolo, căci mare era renumele tem 
plului- Deci, ce face Pavel acum ? Ceia ce a făcut acolo 
fiind vorbi de jertfe, tot aceia lace şi aici. Câ precum 
acolo a pus pe moarte în locul lui Christos, tot aşa şi 
aici pe întregul ceriu l’a pus în locul templului. ■ Si nu

15
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numai această deosebire o învederează, ci şi aceia că pe 
preot l-a pus alăturea de Dumnezeu, dupre cum zice : 
*ca să se arate fe ţii lui Dumnezeu», aşa câ faptul este 
însemnat nu numai prin ceriu, ci şi prin intrarea lui. Căci 
n’a pus doară prin simboluri, precum a spus acolo, ci 
vede pre însuşi Dumnezeu. Ai văzut cum apostolul peste 
tot locul vorbeşte de cele umilite numai pentru pogoră- 
mânt ? cDsce te minunezi, zice, dacă ceteşti, că l-a pus 
pre el ca Arhiereu ? «Nu ca de multe ori să se aducă
pre sine însuşi, precum Arhiereul», şi «Că nu în sfinte 
făcute de mână au intrat Ckristos, cele ce erau chipul ce
lor adevărate». Prin urmare acestea.sunt adevărate, iară 
acele tipuri, că şi templul aşa s*au întocmit, ca cerul ce
rului. Dară ce spui Pavele ? Dacă nu intră în ceriu, oare 
nu este de taţă, cel ce este pretutindeni şi toate Ie pli
neşte ? Ai văzut dară că toate acestea sunt zise pentru 
trupul său ? « Ca să se arate% zice, acum înaintea feţii lui 
Dumnezeu pentnt noi*. Şi ce va să zică ^pentru noi» ? 
«S’a ridicat cu jertfă care poate îmblânzi pe Tatăl». Dară 
ce? spune-mi: Oare el era dujmanul? îngerii erau duş
mani, iară el nu era. Cum că îngerii erau duşmani, ascultă 
ce spune apostolul : «.Ss împace toate cu sine, cele de pe 
pământ, ori cele din ceruri» (Colos. 1, 20), aşa că bine 
a spus că iau  intrat în însuţi Cerul, ca să se arate acum 
înaintea fe ţii lui Dumnezeu pentru noi*. Acum s ’a arătat 
însă pentru noi, însă m u ca de multe-ori să se aducă pre 
sine însuşi, precum Arhiereul intră în cele sânte în tot 
anul cu sânge strein». Ai văzut câte deosebiri? în locul 
expresiunei *de mtilte-ori> aici se zice «odată», în loc de 
«c?t sânge străin*, aici «-prin jertfa  sa», adecă prin sân
gele său. Mare este deosebirea. El deci. este şi jertta, şi 
jertfi torul. Că dacă n’ar fi fost asâ, si mai multe jertie 
trebuia a aduce, şi mai de multe ori a se răstigni. «De 
vreme ce ar fi trebuit el de multe-ori a pătimi, dela alcă~ 
tuirea lumei*. Aici dă pe faţă dogma, şi zice, şi dacă 
trebuia a proaduce multe jertfe, trebuia de multe-ori a 
se şi răstigni. *Ar fi trebuii de multe-ori a pătimi dela 
alcătuirea lumei», zice, iară aici <s.acum odată la sfârşitul 
veacurilor-”. Şi dece t la sfârşitul ve-acurilor»? Dupâ multe 
păcate. Că dacă ar fi fost acestea dela început, şi n’ar
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fi crezut nimeni, toate cele ale iconomiei ar fi (ost zâ- 
darnice — că nu trebuia sâ moară Christos de a doua 
oară, aşa că şi aceasta se cerea— dară când după aceia 
multe erau păcatele, cu drept cuvânt atunci şi el s’au arătat, 
ceia ce spune apostolul şi aiurea, zicând : &că unde s’a 
înmulţit păcatul, acolo a prisosit dăruit (Rom. 5, 20). 
«Iară acum odată la sfârşitul veacurilor, spre râsipirea 
păcatului prin jertfa  sa s‘a arătat'*.

«.Şi precum, este rânduit oamenilor odată să moară, iară  
după aceia judecata, aşa şi Christos odată fiind je r tf it» 
(Vers. 27, 28). Arată apoi şi de ce odată a murit: c& s ’a 
făcut preţ de rescumpâraire pentru o singură moarte.
«Precum este rânduit oamenilor odată să moară*, zice. 
Exptesiunea aceasta câ a murit odată, însamnă că a mu
rit odată, tnRqmnă că a murit pentru toti oamenii. Dară 
ce ? Oare noi nu murim, sau mai bine zis, nu gustăm din 
acea moarte ? Murim de sigur, dară nu rămânem în moartej 
ceia ce va să zică câ nici nu murim. Căci aceea este 
tirăniea morţii, când adecă nu se îngăduie celui mort de 
a se reîntoarce la vieaţă ; dară când după ce moare ci
neva, încă viează, şi o vieaţă mai bunâ, apoi aceasta nu 
este moarte, ci somn. Deci, fiindcă urmă a-i stăpâni, 
moartea, de aceia a murit, ca pre noi să ne izbăvească.

«Aşa şi Christos odată fiind jertfit, ca să ridice păcatele 
multora». De cine jertfit? De sine adecă. Aici îl arată 
pre el, nu numai preot îl arată pre dânsul, ci şi jertfă, 
şi victimă. După aceia pune şi cauza zicerei, «je r tf it». 
Odată fiind jertfit, zice, că să ridice păcatele multora».
Şi de ce spune că ale multora, şi nu ale tuturor ? 
Pentru că nu toţi au crezut. Pentru toţi au murit, de
sigur, ca toţi să se mântuiască — ca din partea sa —  
căci moartea lui a (ost în locul morţii tuturor, şi pentru 
păcatele tuturor, însă dacă n’au ridicat păcatele tuturor, 
este că nu toţi au voit. Dară ce va să zică <za ridicai ~ 
păcatele» ? Cum se întâmplă şi cu jertfa ce noi o proa- 
ducern, punem înainte şi păcatele, zicând: «De am păcă
tuit cu voie sau fără de voie, iartă-ne, Doamne!», adecă 
că mai întâi ne-am adus aminte de ele, şi după aceia ce
rem iertare, tot aşa s’a petrecut şi aici. Dară unde anume
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a spus-o aceasta Christos? Ascultă ce spune el: «şi pen
tru dânşii eu mă sfinţesc pre mine însu-mi» (loan).

Iată câ au ridicat păcatele oamenilor şi le-au înălţat îa 
Tatăl, nu doară spre a hotărî ceva asupra lor, ci spre a- 
li ierta.

< Adoua oară fă ră  de păcat se va ar ăia celor ce'l aşteaptă 
pre el, zice, spre mântuire.» Ce este fără de păcat ? Adecă 
se va arăta nu ca să ridice păcatul, şi nici că pentru 
aceasta va veni de adoua oară, ca iarăşi să moară, şi nici 
că fiind dator de a muri, a murit odată. Dară atunci 
cum se va arăta ? «Pedepsind», zice. Decât, el n-a spus 
aşa, ci ceva mai vesel, zicând: *Fără păcat se va arăta 
a doua oară celor ce't aşteaptă pre el spre mântuire», că 
ne mai fiind nevoie de jertfă, ca să-i mântuiască, şi ca 
sâ facă aceasta dela faptele for.

« Că având legea umbra bunătăţilor celor viitoare, iară 
nu însuşi chipul lucrurilor, cu aceleaşi jertfe* (Cap. 10,1), 
adecâ neavând însuşi adevărul. Pe câtă vreme la o zu
grăvire întru-cât poartă cineva colorile în coace şi în colo,, 
nu este decât umbră, iară când se pun colorile pe placă 
şi se întind precum trebuie, atunci se face chipul sau 
.imagina, întocmai aşa a fcst şi legea, pentru care şi zice: 
<câ având legea umbra bunătăţilor celor viitoaret iară nu 

pe însuşi chipul l u c r u r i h r adecă a jertfei, a iertărei.
< Cu aceleaşi jertfe  care pururea în toţi anii le aduc, nici 
odată pre cei ce se aproprie nu poate să-i facă desăvârşiţi. 
Că într'ait chip ar fi- încetat a se aduce} pentru că n ar 
avea mai mult nici o cunoştiinţă de păcate cei ee slujăsc
odată ft.ind curăţiţi. Ci intru dânsele pomenirea de păcate
în fie-care an se face. Că nu poale sângele taurilor şi a l  
ţapilor să ierte păcatele. Pentru aceia intrând în lume 
zice\ jertfa  şi aducerea (prinosul) nu ai voit, iară trupul 
mi-ai întemeiat. Arderile de lot şi pentru păcat nu ai voit. 
Atunci am zis: iată viu; în capul cărţii este scris despre 
mine, ca să fact Dumnezeule, voia ta. M ai sus zicând că
jertfa  şi aducerea (prinosul) şi arderile de iot, şi pentru
păcat nu ai voit, nici ai poftit, cele ce se aduc dupre lege. 
Atunci ati zis: iată viu ca să fac, Dumnezeule, voia ta. 
Ia cea dintâi, ca să pună pe cea de adoua» (Vers 2— 9). 
Ai văzut prisosinţa darului ? «Una este jertfa, zice; aceasta
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este jertfa adevărată, pe când acelea sunt multe, şi tocmai 
pentru că sunt multe, simt neputincioase.»

Dece trebuiau multe, spune’mi, dacă una singură era 
deajuns ? Astfel că fîiind multe şi pururea să se proa- 
duoă, era dovada câ niciodată ii nu se curăţau. Cum se 
petrece de pildă şi cu doftoriea: că dacă este puternică, 
şi datătoare de sănătate, şi în stare de a izbăvi pe bol
nav de toată boala şî neputinţa, o singură dată întrebuin
ţată, şi tămăduieşte toată boala — căci dacă pusă, sau 
întrebuinţată o singură dată, ea face totul, prin aceasta 
arată puterea ei, câ nu are nevoie de a se adaoga din 
nou, şi acesta este tocmai rostul ei : de a nu se mai 
adaoge, adecă de a nu se mai repeta; iară dacă se' re
petă pururea, este dovada cea mai sigură, că nu poate 
face nimic, pe când valoarea unei doftorii este de a nu 
se întrebuinţa de mai multe ori, ci numai odată —  tot 
aşa şi aici. Căci, de ce cu aceleaşi jertfe se slujau puru
rea ? Că dacă erau sloboziţi de toate păcatele, nu ar fi 
proadus jertfe pe fiecare zi. Erau astfel constituite, încât 
că veşnic se proaduceau pentru întregul popor, şi dimi
neaţa, şi sara. Aşa că faptul acesta era mai mult o acu
zare, iară nici decât o deslegare a păcatelor, o acuzare 
a neputinţei, şi nici de cum o dovadă de puterea lor. 
Şi fiindcă cea întâi nu avea nici o putere, apoi se proa- 
ducea şi a doua, şi aşa mai departe, aşa că era o hulă 
adusă păcatului. Deci, dacă proaducerea jertfelor era o 
hulă a păcatelor, apoi şi că ele se aduceau pururea, era 
o hulă adusă neputinţei acelor jertie.

Cu Christos însă sau petrecut cu totul din contră: 
odată s’a proadus, şi este deajuns pentru vecie. Bine a 
spus el că acclea sunt chipuri celor adevărate. Prin ur
mare chipurile (tipurile) au numai forma, nu însă şi pu
terea, cum de pildă cu portretele, unde se găseşte nu
mai chipul omului, nu însă şi puterea lui. Aşa că ade
vărul şi tipul, sau chipul adevărului, au între ele ceva 
comun: chipul este egal, nu însă şi puterea. Tot aşa şi 
cu cerul şi cu cortul mărturiei: chipul este egal, căci sunt 
sfinte, pe când puterea şi celelalte nu sunt egale. Dară 
oare ce va să zică <spre risipirea (desfiinţarea) păcatului?*■ 
Ce este «risipirea» ? Adecă dispreţuirea, desfiinţarea, nu
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mai are nici o putere păcatul, căci a fost desfiinţat, căci 
urmând a fi pedepsit, n’a fost pedepsit, ci a fost scos 
cu deasila. Când se aştepta ca pe toţi să-i nirqicească, 
atunci tocmai a fost nimicit. <Prin jertfo, sa s’a arătat 
adecă s’a arătat lui Dumnezeu şi s’a apropiat. Deci, să 
na cumva sâ’ţi închipui, că dacă preotul o făcea aceasta 
de multe ori în cursul anului, apoi o făcea cum s’ar în
tâmpla, iară nu pentru neputinţă, căci dacă nu se făcea 
pentru neputinţă, de ce se făcea ? Ne fiind rane, de sigur 
că nici de doftorii nu este nevoie. «De aceia a poroncît, 
zice, de a se proaduce pururea, din cauza neputinţei, şi 
ca să se facă pomenire de pacatele lor.

Dară ce ? Noi oare nu proaducem în fiecare zi ? Proa- 
ducem de sigur, Insă facem amintire de moartea lui, iară 
moartea lui una este, şi nu *mai multe. Cum una şi nu 
mai multe? Fiindcă o singură dată s’a proadus cu jertfă, 
precum şi aceea ce se proaducea în Sfânta Sfintelor. Deci, 
aceia este tip a acestiia, iară aceasta tip a aceliea. Că 
noi proaducem pururea ca jertfa pe acelaşi miel, nu acum 
unul, mâine un altul, ci în veci pe acelaşi, — aşa că o 
singură jert'â este. «Dară fiind vorba de aceasta, zici 
tu, fiiindcâ se proaduce în multe locuri, apoi sunt şi 
mai mulţi Christoşi»? Nici de cum, ci unul şi acelaşi 
Christos este pretutindeni, un trup, care este acelaşi şî 
acolo şi aici. Deci, precum este un trup, deşi se proaduce 
în multe părţi, şi nu mai multe trupuri, aşa şi o singură 
jertfă. Arhiereul nostru este chiar el, care a proadus jertfa 
ce ne curăţeşte pre noi. Acea jertfă o proaducem şi as
tăzi, acea proadusă şi atunci, care nu se poate consuma. 
Aceasta se face întru pomenirea celor petrecute atunci, 
precum zice: «Aceasta sâ faceţi întru pomenirea mea* 
(Luca 20, Î9). Noi nu proaducem altă jertfă, precum Ar
hiereul de atunci, ci 'aceiaşi o facem pururea, sau mai 
bine zis, facem amintire de acea jertfă.

(*) Dară fiindcă am pomenit de această jertfă, voiesc 
a vă spune puţine cuvinte, vouă celor iniţiaţi în cele 
sfinte, mici părţi şi nebăgate în seamă ca măsură, însă

(* ) Partea mora'ă. D e s p r e  s f â n t a  ş i D u n in e z e e a s c a  î m p ă r t ă ş i r e ,  ş i c ă  c e i  c e  
se a p r o p i e  d e  e a ,  t r e b u i e  a  fi p i e d n ic i  ş i  n e p r ih ă n i ţ i  c u  v i e a ţ a ;  i a r ă  c e i  c e  n u  
s u n t  a ş a ,  c h i a r  d e  s ’a r  a p r o p i e a  o  s i n g u r i  d a t ă ,  î ţ i  v o r  l u a ’ o s â n d a .  ( V c r o n ) .
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având în sine o mare folosinţă şi o mare putere, —  câci 
im sunt ale noastre, cele grăite, ci ale Sfântului Duh. Deci 
ce este ? Mulţi din voi se împărtăşesc din jertfa aeasta 
o singură dată în cursul anului, alţii de două, iar alţii 
mai de multe ori. Deci, cuvântul nostru este îndreptat 
cătră toţi, nu numai cătră cei de faţă, ci şi cătră cei ce 
stau prin pustii, căci aceia mai ou samă o singură dată 
în an se împărtăşesc, de multe ori şt Ia doi ani, D eci ceî 
Pe cari oare vom aproba noi ? Pe cei ce se împărtăşesc 
odată, sau pe cei de mai multe ori, ori pe cei de mai 
puţine ori ? Nici pe cei deodată, nici pe cei de multe 
ori, nici pe cei de puţine ori, ci pe cei cu cuget curat, 
pe cei cu inima curată, pe cei cu vieaţa fără de prihană. 
Uniia ca aceştiia, apropit-sc pururea, iară de nu sunt aşa, 
să nu se apropie nici odată. De ce ? Fiindcă îşi iau cu 
sine judecată, şi osândă, şi pedeapsă nespusă. Şi să nu 
te minunezi de aceasta, că precum mâncarea, ce prin na
tura sa este hrănitoare, cade într’un stomac bolnav şi 
bicisnic, şi vatămă totul şi strică, devenind cauza boale- 
ior, întocmai aşa se petrece şi cu împărtăşirea sfintelor 
şî Dumnezeeştilor taine. Te bucuri de masa cea duhov
nicească, de masa cea împărătească, şi tu îţi umpli gura 
cu lut ? Eşti uns cu mir, şi tu te mânjeşti cu putoare ? 
Căci, spune-mi te rog: după un an de zile primind Sfînta 
împărtăşire, crczi tu că ceie patruzeci -de ziîe îţi sunt de 
ajuns spre curăţirea păcatelor din trecut ? Şi 'după. tre
cerea unei săptămâni te dedai iarăşi celor dintâi ? spune- 
mi te rog: dacă după trecerea a patru-zeci de zile de la 
însănătoşarea ta de o boală lungă, te dedai iarăşi acelo
raşi mâncări aducătoare de boli, oare nu ai pierdut şi 
munca ta dinainte ? De sigur că dacă cele naturale se 
mută, sau se schimbă, cu atât mai mult cele ale voie; 
libere. De pildă noi de !a natură videm, şi de la natur2 
avem ochii sănătoşi, însă de multe-ori din pricina ca- 
chexiei ni se vatămă nervul optic. Deci, dacă şi cele ale 
naturei se schimbă, oare cu atât mai mu!t cele ale voin
ţei. Patru-zeci de zile întrebuinţezi pentru sănătatea sufle
tului, şi poate câ nici patru-zeci, şi aştepţi ca să îmblân
zeşti pe Dumnezeu ? Te joci, o omiţle ?

Aceasta o spun, nu împiedecându-vă de Ia a p r o p i e r e E
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de cele sfinte odată în cursul anului, ci pentru că voiesc 
a vâ apropiea perpetuu de ele. De aceia şi preotul 
cheamă atunci cu voce mare pre şfinţi, făcând prin vo
cea aceasta cu băgare de seamă pre toţi, ca nu cumva 
să se apropie cineva nepregătit- Câ precum se întâmplă 
cu turmele de oi, unde multe sunt sănătoase, multe însă 
sufăr de râie, sau şi gălbază, şi de aceia se simte nevoia 
de a le închide," şi a le osebi de cele sănătoase, — tot 
aşa şt în Biserică; fiindcă unele din oile cuvântătoare sunt 
sănătoase, iară altele bolnave, apoi prin vocea preotului 
se face deşteptarea tuturor celor de faţă Indemnându-i 
şi chemându-i. Şi fiindcă nu este om care să ştie cele ale 
aproapelui, du pre cum zice: %-câ cine ştie cele ale omulut, 
fă ră  numai duhul omului, carele este întru dânsul» (I. 
Cor. 2, II)?  — de aceia sloboade această voce, după ce 
s ’a sfârşit întreaga jertfă; aşa că nimeni să nu vină cum 
s’ar întâmpla la izvorul cei duhovnicesc. Căci şi cu tur
mele de oi (nimic nu ne împiedică de a întrebuinţa iarăşi 
acelaşi exemplu) facem acelaşi lucru: pe cele bolnave Ie 
închidem înăuntru, ţinându-le Ia întuneric, nedându-le 
aceiaşi hrană ca celor sănătoase, şi nelăsându-le la aer 
curat, sau să mănânce iarbă verde, şi să bea din izvoa
rele cele de afară, aşa şi aici: vocea preotului ţine locul 
legăturilor de care face uz păstorul oilor necuvântătoare. 
Nu poţi zice: «N’am ştiut, nu am cunoscut că faptul
acesta este urmat de primejdii». Tocmai de aceia deci, 
şî Pavel o mărturiseşte aceasta. Dară tu zici: «apoi nu 
am cetit». Aceasta însă nu poate fii o dezvinovăţire din 
parte-ţi, ci chiar o învinovăţire, căci în fiecare zi intri în 
biserică ’), şi încă nu o stii aceasta ?

Dară ca nu cumva sâ poţi pretexta ceva în această
privinţă, de aceia preotul cu voce puternică, cu strigare
înfdcoiatăj întocmai ca şi un predicator care ridică mâna
!a înălţime, stând el singur sus, şi fiind văzut de toţi, 
strigă, zic, cu voce puternică în actia tăcere sfintă, şi pe

1) A c e a s t a  e s t e  o  m ă r tu r i s i r e  p r e ţ i o a s ă  p e n t r u  n o i ,  s p r e  a  v e d e a  c â t  d e  
d e p a r t e  s u n t e m  n o i  c e i  d e  acm m , d e  c r e ş t i n i i  d e  p r in  s e c o l e l e  c e l e  d in tâ i  
d u p ă  C h r i s to s  ! A c e ia ,  d u p ă  m ă r t u r i s i r e a  S f  C h r i s o s to m ,  s e  d u c e a u  î n  f ie c a r e  
7.i la  b i s e r i c ă , i a r ă  d i n t r e  n o i  c e i  d e  a s tă z i  m u l ţ i  s u n t .  ş i  î n c ă  m u l ţ i  d e  t o t ,  
c a r i  n u  s e  d u c  la  b i s e r i c ă  c u  a n i i  ş î a p o i  n e  v ă ic ă r ă m  d e  s t r i c a r e a  m o r a 
v u r i l o r  ş i d e  î m p u ţ i n a r e a  c r c d in t e i .
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unii îi chiamă, iară pe alţii îi dă la oparte aşa zicând 
făcând aceasta nu cu mâna, ci cu limba, care e mat pu 
ternică de cât mâna. Câ vocea aceea izbind auzul nos 
tru, întocmai ca şi o mână pe unii ti împinge la o parte 
şi-i scoate afară, iară pe aiţii îi bagă înăuntru şi i pun< 
de faţă. Spune-mi, te rog: oare ta lupteie Oiimpiace ni 
se ridică vsstitoral şi striga cu voce mare şi puternică 
«este cineva care acuză pe acest luptător şi să zică 
acesta este rob, este tâlhar, are purtări râie?» de şi de 
altfel luptele acelea nu sunt ale suflatului, ci ale puterei 
ale trupului. Deci, dacă acolo unde e vorba de exercl 
ţiul trupului, şi încă se face multă examinare a intenţiu 
nei aceluia, apoi cu atât mai tn:jlt aici unde sufletul le 
face pe toate. Stă, deci, şi aici predicatorul nostru ne 
capul fie-căruia. Stăpânind şi aducând, ci stăpânind deo 
dată capetele tuturor celor dinăuntrul bisericei, şi prir 
vocea sa, nu lasă pe alţii ca sâ li aducă niscareva învi
novăţiri, ei ii pune chiar pe dânşii de judecători ai lor, 
căci nu zice: *il învinovăţeşte cineva pe acesta»? însâ 
ce? «Sa învinovăţeşte cineva pe sine» — căci când el 
zice : *. Sfintele Sfinţilor» aceasta spune, adecă că dacă 
cineva este sfânt, sâ nu se apropie. Şi nu cum s-ar în
tâmpla zice ca să fte curat de pacate, ci sfânt, căci pe
sfânt îi face nu numai izbăvirea de păcate, ci şi prezenţa 
Duhului şi bogăţia faptelor bune. «Voiesc, zice, nu nu
mai ca să vă spălaţi de murdărie, ci încă să deveniţi
chiar albi şi frumoşi». Câ dacă împăratul Babilonului ') ale
gând după luarea în robie pe tinerii cei mai frumoşi la 
faţă şi mai bine făcuţi, cu atât mai mult noi cei ce stăm  
de laţâ la masa împărătească trebuie a fi frumoşi la faţă, 
bine formaţi, având podoabe aurite, îmbrăcăminte curată, 
încălţăminte împărătească, faţa sufletului frumoasă, înfâ* 
şurâodu-t in podoabe de aur, şi Încingându-I cu cureaua 
adevărului. Unul ca acesta, deci, apropie-se, şi atîngă-se 
de paharul împărătesc. Iară dacă unul ca acesta este îm
brăcat cu zdrenţe murdare, este zoios şi nespălat şi totuşi 
îndrăzneşte a întră [a masa împărătească neajungându-i 
cele patru-zeci de zile pentru a’şi spăla păcatele trecute,

*) A se vedea cartea Prorei cui ui Daniil cap. 1 vers 9 şi următorii.
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priveşte ce va pătimi. Că dacă gheena nu este deajuns 
pentru pocăinţa lui, de şi este veşnică,— de aceia este 
şi veşnică — cu atât mai mult acest timp scurt. In acest 
timp nu putem a arăta o pocăinţă puternică, ci slabă de tot.

înaintea împăratului trebuie a sta mai cu samă eunuci, 
eunuci zic, cari sunt albi cu cugetul, neavând nici o pată 
sau prihană, ci au cugetarea înaltă, iară ochiul sufletu
lui plăcut şi pătrunzător, ager şi scrutător, şi nu dormi
tând şi plecat in jos, având o mare libertate departe 
fiind de neruşinare şi obrăznicie, deştept, sănătos, nici 
prea serios şi posomorit, dară nici prea distrat şi vesel 
peste măsură, sau molatic. Un astfel de ochîu noi suntem 
stăpâni de a-I forma, de a-1 face şi ager şi bun. Când noi 
nu’l întoarcem nici-odată spre fum sau spre praf şi ce- 
nuşă— căci astfel sunt toate ceie omeneşti — ci spre au
rora cea gingaşă şi plăpândă, spre aerul cel uşor, spre 
cele din înălţime care sunt însoţite de . o mare linişte şi 
curăţie, cum şi de o mare mulţămire, îl vom căpăta de 
îndată, şi-l vom împuternici dezmerdându-se cu o astfel 
privelişte sfântă. Ai văzut bogăţie nesfârşită? Să nu’ţi în
torci de acolo ochiul tău, căci in partea ceealakă este no- 
roiu, este fum, negură vătămătoare, întunerec şi mare 
nelinişte, cum şi o mulţime de griji. Ai văzut om exer
citând justiţia, mulţumit cu aie sale, şi a cărui îngăduinţă 
este mare faţă de alţii, care de nimic nu se îngrijăşte, 
şi de nimic din cele de aici nu’şi bate capul? Fixază ţi 
ochiul tău acolo, şi’l vei face cu mult mai bun şi mai 
strălucit de cât al aceluia, desfâtându-1 nu cu florile pâ- 
mântului, ci eu actle ale virtuţei: cu înţelepciunea, cu 
răbdarea, cu blândeţa, şi cu toate celelalte. Că nimic nu 
tulbură ochiul atât de mult, ca o conştiinţă rea. « Tur- 
buraiu-s’a de mânie ochiul meu» (Ps. 6, 8) zice, aşa câ 
nimic nu poate să-l întunice atât de mult, ca mustrarea 
cugetului. De o astfel de mustrare, deci să-l scăpăm, şi 
sâ-! facem vbinic şi puternic, hrânindu-se tot-deauna cu 
speranţe bune. Fie deci, ca noi cu toţii să ne câştigăm 
un astfel dc ochi, cum şi celelalte însuşiri ale sufletului 
să Ie avem aşa, precum le voeşte Christos, ca astiel să 
ne facem vrednici de dânsul, şi să ne ducem acolo un
de el voieşte, dupre cum zice; iVoesc ca unde sunt eu



—  2 3 5  —

fi aceia să fie, ca sâvadă slava mea* (Ioan 17, 24). Că
reia fie ca cu toţii să ne învrednicim prin Christos Iisus 
Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu Duhul 
Sfânt, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pu
rurea şi în vecii vecilor. Amin,

O M IL IA  X V I I I
*.Mai sus zicând că jertfa , şi aducerea şi arderile de 

lot, fi pentru păcat, nu ai voit, nici ai poftit cele ce se 
aduc dupre lege. Atunci au zis, iată viu, ca să fac, Dum ~ 
mezeule, voea ta. Ja cea dintâi, ca să pună cea dea doua 
întru care voie suntem sfinţiţi, prin  jertfirea trupului lui 
Iisus Christos odată. Ş i tot preotul stă în toate zilele de 
slujăştej ţi  de multe-ori aduce aceleaşi jertfe , care nici
odată nu pot să curăţască păcatele. Iară acesta o singură 
jertfă aducând pentru păcate, în veci au şezut deadreapta 
lui Dumnezeu, încă aşteptând până când se vor pune v ră j
maşii lui aşternut picioarelor sale» (Cap. , 10, 8— 13).

In cele 'de dinainte au arătat că jertfele sunt nefolosi
toare pentru desăvârşita , curăţire, fiind numai tipuri, şi 
având mari Hpscri. Dară fiindcă i s’ar fi putut răspunde: 
«apoi dacă erau tipuri, cum de n’au încetat, nici nu s ’au 
dat la o parte, venind adevărul, ci încă se săvârşesc» ? 
Tocmai aceasta face aici, arătând că acum nu se mai 
săvârşesc nici ca tipuri, căci nu de acestea primeşte Dum
nezeu. Iară aceasta el o dovedeşte nu cu Noul Testa
ment, ci mărturiea cea mai puternică o aduce dela Pro
roci, că acum se sfârşesc şi încetează, şi că în zădar îe 
mai fac acum, împotrivindu-se pururea Sfântului Duh. Şi 
arată cu prisosinţă, că nu acum au încetat acestea, ci 
dela însăşi venirea lui Christos, „ sau mai bine zis, chiar 
şi" mai ’nainte de venirea lui, şi cum nu ia urmă îe-a 
desfiinţat Christos, ci mai ’nainte au fost desfiinţate, şi 
după aceia a venit, mai ’nainte au contenit acelea, şi 
numai după aceasta a venit. Şi pentru ca să nu zică câ 
şi fără de asemenea jertfe puteam să mulţămim pe Dum
nezeu, iată câ a aşteptat ca acelea sâ se surpe Drin aces-
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tea, şi după aceia a venit. «Că jertfa  şi aducerea, zice, 
nu ai voit». Totul a resturnat prin acestea, şi după ce 
zice în general, la urmă spune şi în special, zicând : «ar
derea de lot, fi pentru păcat, nu ai voit*. Aducere se 
numea tot ce era afară de jertfă. «Atunci au zis : i-iatâ
viu». De cine se vorbeşte oare aici ? De nimeni altul,
decât de Christos. Prin expresiunnea ai voit» nu
învinovăţeşte pre cei ce aduceau, învederând că nu pen
tru răutatea lor nu primeşte, dupre cum spime în altă 
parte, ci pentru că lucruî va fi desfiinţat la urmă. şi se 
va arăta că nu are nici o putere, şi nici vre-un timp po
trivit. Deci ce va să zică dacă se proaducea de multe 
ori jertfe ? Prin urmare nu numai de la faptul că se adu
ceau de multe-ori, se dovedea că acele jertfe erau fără 
folos, că erau neputincioase şi cu nimic nu ajutau, ci şi
pentru că nu erau primite de Dumnezeu. Aceasta inve-
derând-0  şi aiurea, zice că «de ai f i  voit jertfa , aşi fi 
dat», dovedind şi prin aceasta că nu o voieşte.

Deci, nu jertfele sunt voia lui Dumnezeu, ci voia lui 
Dumnezeu este desfiinţarea jertfelor, şi deci dânşii jertfesc 
contra voei lui. Ce însamnă: «ca să fac voea ta» ? «A 
mă proaduce pre mine singur, zice, aceasta este voia lui 
Dumnezeu. «Deci,a jertfinu este voia lui Dumnezeu. Şi ce te 
minunezi dacă acum nu este voea lui Dumnezeu, pe când 
nici chiar la început nu a fost ? «Intru care voe suntem
sfinţiţi*. Prin acestea arată că nu jertfele curăţâsc pe 
oameni, ci voea iui Dumnezeu. «Ca cine a cerut acestea, 
zice, din mâinile voastre» (Isaia 1, 12) ? De ce atunci a 
poroncit? Ca pogorământ sau concesiune. Că precum Pa- 
vel zice: « Voiesc ca toţi oamenii să fie precum sunt eu în- 
su-mi» (I Cor. 7, 7), şi iarăşi în alt loc: « Voiesc ca cele 
tinere să se mărite, şi să nască copii» (I. Timoth. 5 t 14) 
şi pune astfel două voinţi, însă nu amândouă surit ale 
lui, de şi poronceşte ; ci una este a lui, pentru care o 
pune fără a arăta pricina pe când cealaltă deşi o vo
ieşte, totuşi nu este a lui, pentru care o pune cu 
pricina Ia un loc, căci după ce mai ’nainte le-a în
vinovăţit pe cele tinere, că au fugit de Christos, la 
urmă adaoge: «voiesc ca cele tinere să se mărite şi să 
nască c o p i i — tot aşa şi aici iconomiseşte lucrul făcând
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concesiuni, căci voinţa cea-dinainte, de a se face jertfe, 
nu era a lui. Tot aşa şi de moarte zicând, câ nu voiesc 
moartea păcătosului ci sâ se întoarcă şi să fie viu, aiu
rea însă zice, câ nu numai câ a voit, ci încâ a şî poftit, 
ceia ce sunt contrare una alteia, căci pofta sau dorinţa 
este o voinţă prin întindere. Cum deci, dacă nu o voieşti,'■) 
aiurea totuşi o doreşti, ceia ce este semnul unei voinţi 
grozave ? Aceasta se poate spune şî aici,

*Intru care voie suntem sfinţiţi» zice. Cum anume sfin
ţiţi, însu-şi el o explică, adăogând: «prin jertfa  trupului 
lui Iisus Christos odată. Şi tot preotul stă în toate zilele 
de slujeşte, şi de multe-ori aduce aceleaşi jertfe». Prin ur
mare a sta este semn că sîujăşte; deci a şedea este semn 
a fi slujit. «Iară acesta o jertfă aducând pentru păcate, 
în veci au şezut deadreapla lui Dumnezeu, încă aşteptând, 
până când se vor pune vrăjmaşii lui aşternut picioarelor 
sale. Că cu o jertfă  au săvârşit pururea pre cei ce se 
sfinţesc. Şi ne mărturiseşte nouă şi Duhul Sfânt» (Vers. 
14, 15). A spus că acelea nu se proaduc, iară aceasta a 
dovedit-o din cele scrise, şi din cele nescrise, ba chiar 
a adus de faţa un citat profetic, zicând: «că je r tfa  şi
aducerea nu ai voit*. A spus apoi câ a iertat păcatele, 
iară aceasta o adevereşte tot cu o mărturie scrisă, zicând: 
«şt ne mărturisaşte nouă şi Duhul fâ n t, câ după ce mai 
’nainte au zis: acesta este aşezământul de lege, care voi 
jace cu ii după zilele acelea, zice Domnul, dând legile 
mele în cugetele lor, şi în inimile tor le voi scrie pre eh —  
apoi zice: şi de păcatele lor, şi de fără de legile lor mai 
mult nu-mi voi aduce aminte. Iară unde este iertare de 
acestea, mai mult nu este jertfă  pentru  ̂păcat» (Vers. 16, ÎS). 
Prin urmare când a dat aşezământul, a iertat păcatele, 
iară aşezământul l’a dat prin jertfă. Deci, dacă a ier
tat păcatele printr'o singură jertfă, nu mai este ne
voie de a doua. «A şezut deadreapta lui Dumnezeu, 
încâ aşteptând», zice. Şi dece a amânat ? Ca să 
pună pe vrăjmaşii săi aşternut picioarelor sale. «C« cu 
o iertjă au săvârşit pururea pre cei ce se s f i n ţ e s c Dară

*) P a s a ju l  a c e s t a  e  f o a r t e  c o n fu z .  c ă c i  n u  c u n o a ş t e m  n ic i  u n  lo c  d in  s f â n ta  
s c r i p t u r i ,  în  c a r e  s ă  s e  s p u n ă  c ă  D u m n e z e u  n u  n u m a i  c â  v o i e ş t e  m o a r t e a  
p ă c ă to s u lu i ,  c i  c h i a r  o  ţ i  d o r e ş t e .
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poate ar zicc cineva: «Şi dece oare nu i-au pus îndată?» 
Pentru credincioşii, cari urmau a se naşte. De unde putem 
pricepe că vor fi puşi aşternut picioarelor sale ? De acolo 
că au şezut. A  pomenit iarăşi de acea mărturie care zice: 
«Până ce voiu pune pe vrăjmaşii tei aşternut picioarelor 
t a l e — iară vrăjmaşii lui sunt Iudeii. După aceia apoi, 
fiiindcă a fost zis: «până ce voiu pune vrăjmaşii tei aşternut 
picioarelor tale» foarte mult se grăbeau, şi din aceasta 
cauză toate cele atingătoare de credinţă Ie pune după 
aceasta. Şi cine pot fi acei duşmani, dacă nu necredin
cioşii în genere şi demonii ? căci nu sunt numai Iudeii. 
Vorbind apoi de supunerea lor cea mare, nu spune simplu: 
«se vor supune», ci «2 voiu pune aşternut picioarelor tale*.

(‘) Să nu fim deci dintre duşmanii lui Dumnezeu, iară 
duşmanii Iui sunt nu numai Iudeii şi necredincioşii, ci toţi 
acei ce au vieaţă plină de necurăţenii, «că înţelepciunea 
trupului vrăjmaşe este lui Dumnezeu, că legii lui Dumnezeu 
nu se supune* (Rom. 8, 7). *Dară ce ? zici tu; şi aceasta 
este vinovăţie» ! Ba încă chiar mare vinovăţie, căci cel 
rău, pe cât timp este rău, nu poate să se supună, dară 
a se preface, a se schimba, aceasta o poate face.

Deci să scoatem din noi cugetele cele trupeşti. Şi care 
sunt cugetele cele trupeşti ? Acelea care fac ca trupul să 
înflorească şi să-i meargă bine, iară sufletul să fie bolnav 
şi să-i meargă rău, ca de pildă : bogăţiea, dezmerdarea, 
slava; toate acestea sunt ale trupului, sunt aşa zicând 
dragostea trupului. Deci să nu ne îndrăgostim peste mă
sură de acestea, ci să alungăm, adecă sâ iubim sărăciea 
în totdeauna, căci aceasta e un mare bun. «Dară, zici 
tu, sărăciea face pe cineva umilit şi dispreţuit». Apoi 
tocmai aceasta ni trebuieşte, căci se potriveşte mult cu 
nevoile noastre. «Sărăciea, zice, smereşte pre om», şi iarăşi 
Christos: «Fericiţi cei săraci cu dukuh. (Proverbe 10,4. 
Math. 5,3). De aceasta eşti scărbit, că ai înainte-ţi o cale 
care te duce la virtute ? Nu ştii că sărăciea ni dă nouă 
mult curaj ? Dară «înţelepciunea săracului este nebăgată 
în sa?nâ»} şi aiurea: «bogăţie şi sărăcie nu'mi dan, şi iarăşi

( ' )  P.irUa morJld N u  n u m a i  I u d e i i  ş i  c e i  n e c r e d i n c io ş i  s  i n t  d u ş m a n i i  Iu i  
D u m n e z e u ,  c i  ş i  c e i  c e  a u  o  v i e a ţ ă  n e c u r a t ă ,  ş i  c o m p a r a ţ i u n e  în t r e  c e i  b o g a ţ i  

c e i  s ă r a c i .  ( V e r o n ) ,
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*din cuptorul sărăciei te-am scos*. (Ecles. 9, 16. Prov. 
30, 8. Isaia 48, 10), Deci, dacă bogâţiea şi sărăciea este  
dela Domnul, apoi sărăciea este rea, sau bogâţiea ? D ece  
dară sunt spuse acestea ? Acestea se ziceau în vechiul 
Testament, unde se tăcea multă vorbă de bogăţie, unde 
sărăciea era foarte dispreţuită, unde una era blăstematâ, 
iară cealaltă binecuvântată. Acum însă nu este aşa. Voieşti 
poate a auzi laudele ce se aduc sărăciei? Apoi chiar 
Christos o avea, căci zice: «Iară fiu l omului nu are un
de să-şi plece capul» (Math. 8, 20) şi iarăşi zicea uce
nicilor: « Ak vă câştigaţi aur, nici argint, nici două haine» 
(Ibid. 10, 9. 10). Tot aşa şi Pavel scriind zicea: c.Ca
mine având, şi toate avându-le* (II. Cor. 6, 10). Şî Petru 
zicea celui şchiop din naştere: «A rgint .şi aur nu este la 
mine* (Fapt. 3, 6). Şi chiar în Testamentul Vechiu, un
de era atât de admirată bogăţiea, cine oare erau acei ad
miratori? Nu cumva poate Ilîe, care afară de cojoc nu' 
avea nimic? Nu cumva Eliseiu ? Nu cumva Ioan ? Deci, 
nimeni să nu se creadă umilit pentru sărăcie. Nu sără
ciea este care face pe om umilit, ci bogăţiea, care 'sile
şte, pe om la multe trebuinţi, şi-l împing spre a avea mat 
multe plăceri. Cine era mai sărac de cât lacob, spune- 
mi, care zicea: «De'mi va da mie Domnul meu pâne să 
mănânc, şi haină să mă îmbrac» (Cartea Facer. 28, 20} ? 
Aşa dară erau fără curaj cei de pe lângă Ilie şi Ioan ? 
Oare nu acela a mustrat pe Ahav, iară acesta’ pe Irod? 
Acesta zicea «Nu ţi se cuvine ţie de a avea pe femeia lui 
JRihpp, fratele tău» (Marc. 6, 18), iară llie mustra cu pu
tere pe Ahav, şi zicea: &Nu răzvrătesc eu pre fsrail, ci 
tu şi casa tatălui tău* (III. Imp. 18, 18).

Ai văzut deci, că tocmai sărăciea face pe om mai cu 
curaj? Bogatul este rob, supus la pagube, şi dând prici
nă tot celui ce voieşte de ai face rău, pe când ce! ce nu 
are nimic, nu are a se teme nici de perderea averei, 
nici de condamnaţiuni. Dacă sărăciea ar face pe cineva 
fără de curaj, de sigur că n-ar fi trimis Christos pe uce
nicii săi în plină sărăcie, la un lucru unde se cerea mult 
curaj. Săracul este foarte curajos, şi nu poate fi nedrep
tăţit sau să pătimească ceva râu, în timp ce bogatul este 
uşor de lovit din toate părţile, şî se întâmplă cu el ace
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laşi lucru ca . şi cu unui, care fiind înfăşurat cu muite 
haine ar putea fi prins şi tras cu funii cu multă uşurin-. 
ţă, pe când unul gol cu greu ar putea fi prins. Tot aşa 
şi aici se întâmplă cu bogatul:, alegi, aur, ţarine, -mii de 
alte lucruri, mii de griji, mii de împrejurări şi de nevoi 
iace ca el să fie uşor de stăpânit.

Nimeni, deci, sâ nu mai considere sărăciea ca o cauză 
de necinste. Că dacă virtutea este de faţă toată bogă^ 
ţiea lumei faţă de dânsa nu preţuieşte nici cât un gunoiu,- 
sau o bucată de lut. Aceasta deci sâ o alungăm, dacă 
voim a întră întru împ£răţiea cerurilor. « Vinde, zice, 
toate ate tale şi le dă sărăcitor, şi vet avea comoară în 
ceruri* (Math. 19, 21 23), şi iarăşi: « Cu anevoie este de 
a întră bogatul întru împărâţiea cerurilor» Ai văzut, că 
chiar nefiind sărăcie, totuşi trebuie a o căuta ? Căci ast
fel de bun este sărăciea: ea este un conducător sigur 
care conduce pe om pe cărarea ce duce spre ceriu, ali
fie pentru luptători, gimnastică bună şi minunată, liman- 
prielnic şi liniştit. «Dară, zici tu, am multe nevoi, şi nu 
voesc a întinde mâna Ia altul.» Dară chiar şi în aceasta 
bogatul este mai pre jos de tine, căci pe când tu ceri 
poate pentru hrana ta, acela cere pentru mii de lucruri 
necinstite, pentru lăcomie. Asttel că bogaţii sunt ceice 
au nevoie de multe, şi cele de mai multe-ori nevrednice 
de dânşii, ba de multeori se găsesc în nevoi mai mari 
de cât cei din rândurile ostaşilor, şi a robilor. Săracul 
însă nu are nevoie nici de împărat, şi chiar de ar sărăci 
cu totul, el este admirat, fiindcă a ajuns aici, deşi îi sta 
la îndemână de a se îmbogăţi.

Nimeni, deci, sâ nu se plângă de sărăcie, ca şi cum 
ar fi pricină a multor râie, şi nici să contrazică pe Chris
tos, care a numit sărăcia perfecţiunea virtuţei, zicând : 
«XV voieşti a fi desăvârşit*, căci aceasta a spus-o şi cu 
cuvintele, a arâtat-o şi cu faptele, şi prin ucenici n e a  
învăţat a o urma. Să urmăm deci sărăcia, pentru că ea 
este un mare bun tuturor celor ce sunt treji. Poate uniia 
dintre cei ce ascultă o vor lua aceasta ca un semn rău; 
nu mă îndoiesc, căci boala aceasta a bogăţiei este foarte 
întinsă printre cei mai mulţi oameni, şi atât de mare 
este tirania banilor, încât că nu pot suferi nici chiar vor-
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bele, şi Ie iau în nume de semn rău. Departe însă să fie 
de sufletul creştinului o astfel de credinţă, căci nimeni 
nu poate fi mai bogat de cât cel ce şi-a ales de bună 
voie sărăcia. Cum aşa ? Vă voiu spune eu, şi dacă voiţi 
vi’l voiu dovedi mai bogat şi de cât împăratul. Acela 
are nevoie de multe, şi veşnic este îngrijoros temându-se 
ta  nu cumva sâ-i lipsască cele pentru întreţinerea oastei, 
pe când acesta toate le are cu îmbelşugare, nu se teme 
de nimic, şi chiar de se teme, nu însă pentru atâtea ne
voi. Cine, deci, spune’mi, este mai bogat ? Cel ce tn fie
care zi se îngrijeşte de a aduna multe, şi să teme nu 
cumva să-i lipsească ceva, sau cel ce nu adună nimic, 
şi totuşi are cu îmbelşugare, neavând nevoie de nimic ? 
Aşa dară virtutea şi Irica de Dumnezeu dă omului curaj, 
iară nici decum banii, ba încâ aceştia şi robesc pe om.
* O spete le, zice, şi darurile orbesc ochii înţelepţilor, ş i  ca 
zăbala în gură abat mustrările.* (Sirah, 20, 30). Priveşte 
cum acel sărac, Petru, a pedepsit pe Anonia. Oare nu 
unul era bogat iară celalalt sărac ? Dară priveşte cum 
unul vorbea cu îndrăzneală şi zicea: «Spune mie, de aţi 
vândut cu atâta ţarina* (F^pt. 5, 8)? iară celalalt res- 
punzând: *Jişa, cu atâta.-*

«Dară, zici tu, cine’mi va da mie acel curaj de a fi 
ca Petru»? Este cu putinţă de a fi ca şi Petru, dacă 
voieşti: aruncă de ia tine tot ce ai, împarte şi dă săra
cilor, urmează apoi lui Christos, şi vei fi ca acela. «Dară 
cum? zici tu; acela făcea minuni». Apoi aceasta este care 
făcea pe Petru admirat; sau curajul lui cel venit din viaţa 
lui cea curată ? Nu auzi ce spune Christos: Nu vă bucu
raţi ca demonii se pleacă vouă» (Luca 10, 20}.? Dacă 
voieşti să fii desăvârşit, ascultă ce spune Petru: «A rgint 
şi aur nu este la mine, ceia ce am, aceia îţi dau*. Deci, 
dacă cineva are argint şi avtr, acelea nu le are. «Dară, 
zici tu, sunt mulţi, care nu au nici pe unele, nici pe 
altele». Apoi aceştia nu cu bunâ voia lor sunt săraci, 
fiindcă cei ce de bunâ voia lor sunt săraci, au toate bu
nurile. Câ dacă poate nu învie morţii, sau nu vindecă pe 
cei ologi, dară ceia ce este mai mult de cât toate, e că 
dânşii au curaj cătră Dumnezeu, iară în acea zi vor auzi 
acea fericită voce: * Veniţi binecuvântaţii părintelui meu»

■ 16
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(Math. 15, 34— 36). Ce poate fi mai bun de cât aceasta? 
«Moşteniţi, zice, împărăţie a cea pregătită vouă de (a în- 
temierea lumei; câ am flăm ânzit, şi mi-a ţi dat să mănânc; 
am însetat, şi mi-aţi dat de am băut; strein am fost, şi 
m-aţi ospătat; gol am fost, şi m-aţi îmbrăcat; bolnav am 
fost şi în temniţă, şi m-aţi cercetat. Deci, iubiţilor, sâ fu
gim de lăcomie, ca să putem a dobândi împârăţiea ce
rurilor. Să hrănim pre cei săraci, ca astiel să hrănim pre 
Christos, şi să ne facem împreună clironomi ai săi, întru 
Christos Iisus, Demnul nostru, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu sfântul Duh se cade slava, 'stăpânirea, şi cinstea, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X I X
«Drept aceia, fraţilor, având îndrăzneala a intra intru 

cele sfinte prin sângele lui Jisus Christos, pre cale nouă 
şi vie, pre care o au înnoit nouă prin catapeteazmă, adecă 
prin trupul său, şi p ieo t mare peste casa lui Dumnezeu, 
să ne apropiem cu ini?nă adevărată întru plinirea credin
ţei, fiind curăţiţi în inimi de conştiinţa cea rea, şi spălaţi 
în trup cu apă curată, să ţinem mărturia nădejdii ne
smintită i> (Cap. 10, 19— 23).

A arătat cât de mare este deosebirea Arhiereului, a 
jertfelor, a cortului, a aşezământului, a făgăduinţei, căci 
pe când unele sunt temporale, celelalte sunt veşnice, 
unele aproape a dispărea, altele remânând pururea, u- 
nele dispreţuite, iară altele desăvârşite, unele tipuri, 
iară altele adevăruri. «Nu dupre legea poroncii trupeşti, 
zice, ci dupre puterea viei cei nesfârşite», şi iarăşi: « Tu 
preot în veac» (iată aici continuitatea şi perpetuitatea pre
otului). A arătat apoi şi despre aşezământ, câ acela este 
vechiu, zicând: « Că ce se învecheşte, zice, şi înbăi? âneşte ̂ 
aproape este de peire» (Cap. 8, 13), iară că acesta este 
Nou, având cu dânsul şi iertarea păcatelor, pe când acela 
nu are nimic din ale acestuia, dupre cum şi zice: «Câ 
legea nimic n a  sevârşit», şi iarăşi: *iertfa şi aducerea
nu ai voit-*. Aceea este făcută de mână omenească, iară



—  243 —

aceasta nu este aşa; aceea avea ţapi şi sânge, iară aceasta 
pe stăpânul; aceea avea pe preot stând, iară aceasta 11 
are şezând. Deci, fiindcă toate acelea sunt inferioare, iară 
acestea superioare, deaceea zice: «Drept-aeeia fra ţilo r , 
având îndrăzneală». Cum îndrăzneală ? «Dupre cum, zice, 
păcatele fac pe cineva a fi cu sfiealâ şi a se ruşina, tot 
aşa şi virtutea îl tac cu îndrăzneală, şi devine împreună 
moştenitor, bucurându-se de o mare dragoste, fiindcă i 
s ’a iertat totul dinainte. intra, zice, întru cele sfinte* .
Ce înţelege el prin această expresiune ? Ceriul şi întrarea 
în cele spirituale. «Pre care o au înoit», adecă pre care 
o a pregătit, şi pe care a început a merge. înnoire se 
numeşte începutul întreb ui nţărei unui lucru, deci «pe care 
a pregătit-o, zice, şi pe care el a păşit».

«Pe cate nouă ţ i  vie» zice. Aici vorbeşte de plinirea 
credinţei. «Pe cale nouă» zice. Se grăbeşte parecă de a 
arăta că toaie sunt superioare, de vreme ce acum sau 
deschis porţile cerurilor, ceiace nici pe timpul Iui Abraam 
nu s ’a petrecut. «Calea nouă, zice şi vie», căci cea întâi 
cale a tost acea a morţii, care ducea la iad, pe când 
aceasta este calea vieţei. Şi nu a numit-o calea vieţei, ci 
‘t.vie*, adecă pe calea care rămâne vie. <Prin catapa- 

■teasmă, zice, adecă prin trupul său». Că trupul său a 
deschis pentru Intâiaşi dată acea cale, pe care a înoit-o, 
şi pe care el, singur a păşit. Cu drept cuvânt l-a numit, 
catapateasmă, căci când s’a ridicat la Înălţime, atunci 
s’au văzut cele din ceriuri.

<»Să ne apropiem, zice, cu inimă adevărată». D ece să 
ne apropriem ? De sfinţi, cu credinţă, cu slujbă duhovni
cească. «Cm inimă adevărată intru plinirea credinţei», 
adecă că nimic nu este văzut, nici preotul, nici jertfa, 
nici jertfelnicul, — deşi de altmintrelea nici preotul aceia 
nu era văzut, căci sta Înăuntru, pe când ceilalţi toţi şi tot 
poporul sta afară. Aici însă nu numai atâta s’a petrecut, 
că preotul a intrat în stânta sfintelor, ci că şi noi vom  
intra, pentru care şi zice: *întru plinirea credinţei». Dealt- 
mintrelea se poate ca cineva să creadă, in acelaşi timp 
să se şi îndoească, cum sunt de pildă astăzi mulţi cari 
zic, că va fi învierea unora numai, iară altora nu va fi. 
Aceasta nu mai este credinţă. * Intru plinirea credinţei>
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zice, adecă astfel trebuie a crede, ca şi pentru nişte lu
cruri văzute, ba încă chiar şi mai mult. Dară apoi în 
cele văzute se poate a şi greşi de multe ori, pe când în 
acelea nici odată; aici Ie atribuim simţurilor, iară acolo 
duhului.

«F iind curăţiţi în inimă de cuno ştiinţa (conştiinţă) cea 
rea*. Aici arată că se cere nu numai credinţă, ci şi o
vieaţă virtuoasă, şi de a nu vedea întrânşii nimic rău,
căci cele sfinte nu primesc pre cei ce nu se găsesc aşa, 
fiindcă sunt sfinte, şi încă sfintele sfinţilor, unde nici un 
om necurat nu poate intra. Aceia îşi curăţau trupul, iară 
noi conştiinţa, aşa câ şi noi putem să o curăţim aceasta 
cu fapta bună. *Şi spălaţi în trup cu apă curată». Aici 
vorbeşte de botez, curăţitor nu al trupului, ci al suflete
lor- «Că credincios este cel ce a făgăduit*. Şi ce a făgă
duit ? Că trebuie a ne duce acolo, şi a intra Intru împă
răţia cerurilor. Deci, nu mai cerceta cu amănunţime, nu 
mai întrebuinţa raţionamente omeneşti, căci este nevoie 
numai de credinţa noastră.

«Şi să cunoaştem unul pre altul, spre îndemnarea dra
gostei şi a faptelor bune. Nepărăstnd adunarea noastră, 
cum au unii obicei, ci îndemnând unul pre altul, şi cu 
atâta mai mult, cu cât vedeţi apropiindu-se ziua judecăţii* 
(Vers. 24, 25), şi aiurea de asemenea: «Domnul aproape 
estey de nimic să nu vă grijiţi», şi că «mai aproape ni 
este nouă mântuirea a c u m şi iarăşi <că vremea de-acum 
scurtă este* (Filipp. 4, 5, 6. Rom. 13, 11. I Cor. 7, 29). 
Dară ce va să zică : < Nepărăsind adunarea noastră* ? 
Ştiea el bine câtă putere aveau ii din întrunirile şi adu
nările lor, «câ unde sunt doi sau trei, zice, adunaţi întru 
numele meu, acolo sunt şi eu în mijlocul lor», şi iarăşi : 
<ca sâ fie una, precum şi noi* (Math. 18, 20. Ioan 17, 
1.1). precum şi aiurea zice : «iară inima şi sufletul lor,
era una» (Fapt. 4, 32), şi nu numai aceasta, dară încă 
câ şi cele ale dragostei sporesc prin adunările acestea, 
şi dacă dragostea sporeşte, nu mai încape nici-o îndo- 
eală că vor spori şi cele ale lui Dumnezeu.

€ Precum au uniia obiceiu». Aici nu numai că a sfătuit, 
dară a şi certat. *Şi să cunoaşte?», zice, unul pre altul, 
spre îndemnarea dragostei şi a faptelor bune*, Ştiea el câ
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şi aceasta va veni după adunările lor, căci precum fer 
pe fer ascute, tot aşa şi întrunirile la un Ioc va spori 
dragostea. Că dacă peatra fiind frecată cu altă peatră 
sloboade scântei, cu cât mai mult sufletul amestecat cu 
alte suflete. Şi ce oare va să zică: «spre îndemnarea, dra
gostei* ? Adecă spre a iubi şi a fi iubit mai mult. «Şi a 
faptelor bune*, aşa că va avea şi zei. Câ dacă a face 
are o mai mare putere în învăţătură decât a vorbi, apoi 
în mulţimea aceea şi voi veţi avea mulţi dascăli în per
soana celor ce fac fapte bune. Ce însamnă «să ne apro
piem cu inimă adevărată» ? Adecă fără făţărnicie. « Vai, 
zice, inimelor celor fricoase şi mânilor celor slabe» (Sirah 
2, 12). Nici o minciună să nu fie în noi, nu una să zi
cem, şi alta să cugetăm,— căci această este minciună —  
şi nici să nu ne împuţinăm cu sufletul, căci aceasta nu 
poate fi al unei inimi adevărate, iară a se împuţina cu 
sufletul vine dela a nu crede. Şi cum s’ar putea petrece 
aceasta ? Dacă ne cunoaştem unul pre altul prin credinţă.

*Fiind curăţiţi în inimi*. Dară dece oare n'a întrebuin
ţat apostolul expresiunea obişnuită ’xsxa&apjievoi =  cură
ţiţi, ci E£>pavuţ|AeVQ(. xâc, wxpSîag =  «stropiţi in inimi* ? A 
făcut aceasta voind a arăta deosebirea în curăţiri, că una 
este stropirea lui Dumnezeu, şi alta este curăţirea noas
tră, zice. Că a spăla şi a stropi din toate părţile con
ştiinţa este a lui Dumnezeu, iară a ne apropiea , întru ade
văr şi întru plinirea credinţei, aceasta este a noastră. 
Dară apoi chiar şi credinţei îi dă putere prin adevărul 
celui ce a făgăduit. Dară oare ce însamnă: < spălaţi în 
trup cu apă curată*? Adecă cu acea apă care îi face 
curaţi, sau care nu are sânge cu ea. După aceia pune şi 
ceia ce este desăvârşit, adecă dragostea. Nepărăsind, zice, 
adunarea noastră», ceia ce uniia fac, zice, şi despart adu
nările. «Frate de frate ajutat este ca o cetate tare» (Prov. 
18, 19), zice. De pildă, dacă cineva este virtuos, pe 
acesta sâ-1 imităm, la dânsul să ne uităm, să-l iubim şi 
să fim iubiţi, fiindcă dela iubire vin faptele cele bune. 
Mare bun este adunarea multora la un loc, căci ea  lu
crează dragostea încă mai aprinsă, şi din ea să nasc 
toate bunurile, şi nu este nici un bun care să nu vină 
dela dragoste.
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') Această dragoste, deci, să o împuternicim între noi* 
:ăci «dragostea este plinirea legei*> (Rom. 13, 10). Nu 
avem nevoie nici de ostenele, nici de sudori, ca sâ ne 
ubim unul pre aitul. Dragostea este o cale automată, 
;are duce la virtute. Dupre cum se petrece cu drumul 
cel mare, că dacă cineva îi află începutul, se conduce 
chiar de el, şi nu are nevoie de conducător, tot aşa şi 
cu dragostea, căci de ’ndată ce ai făcut începutul cu ea, 
de ’ndată vei fi condus de dânsa şi povăţuit. «Dragos
tea aproapelui tău nu lucrează» (Rom. 13, 10)* Dacă s’ar 
înţelege cineva pe sine singur, cum se găseşte faţă de 
dânsul, apoi aşa se va găsi şi faţă de aproapele. Nimeni 
nu se invidiază pe sine, toate cele bune şi le dovedeşte 
singur, pe sine se preleră înaintea tuturor, totul voieşte 
a iace pentru sine. Deci, dacă noi ne găsim aşa şi faţă 
de alţii, toaţe relele sunt îndepărtate, nu mai sunt duş
mănii, nu mai este lăcomie, căci cine ar prefera să se 
lăcomească contra sa ? Nimeni, ci cu totul din contră, 
căci toate le vom avea în comun, şi nu vom înceta de 
a ne aduna la un loc împreună. Dacă noi facem aşa, 
răutatea nu mai poate avea loc; căci cine s’ar putea urî 
singur pe sine ? Cine s’ar mâniea pe sine singur ? Oare' 
nu încă mai mult ni am ierta unii altora ? Dacă ne găsim 
astfel faţă de aproapele, nici-odată nu va fi lăutate.

«Dară, zici tu, cum este cu putinţă ca să iubească cj- 
nfeva pe aproapele, ca pre sine singur» ? Dacă n-ar fi 
făcut şi alţii aşa, poate că bine ai crede acest fapt ca 
peste putinţă, iară dacă au făcut aşa, apoi prin aceasta, 
se învederează ,că noi nu facem aşa din cauza trândăviei 
noastre. Dealtfeliu nimic cu neputinţă nu ne poronceşte 
Christos, devreme ce mulţi chiar au covârşit poroncile 
sale, şi cine oare a făcut aşa ? Pavel, Petru, şi toată ceata 
sfinţilor. De voiu spune însă că aceştiia au. iubit pe a- 
proapele lor, nimic mare n-am grăit; dânşii însă au iubit 
pe duşmanii lor, cum cineva n-ar iubi pe cel de aceleaşi 
idei cu dânsul. Căci cine ar prefera a se duce în gheena 
pentru aceştiia, când el urmează a se duce în împărăţi- 
rea cerurilor ? Nimeni, dară Pavel tocmai aceasta a pre-

') Par/ea morală. Noi trebu ie  a iubi ţ i  p re  duşm ani. (Veron),
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ferat a face pentru cei ce t-au bătut şi alungat cu pietre. 
Deci; ce iertare vom avea, ce scuze, dacă nici o mică 
parte di» dragostea ce Pavel a arătat-o câtră duşmani, 
noi nu suntem în stare a o arăta câtră prietenii noştri ? 
Dară şi fericitul Moisi mai ’nainte de Pavel voia ca sâ 
fie şters din cartea vieţei pentru duşmanii lui cari M bă
tuse cu pietre, iară David văzând pe duşmanii lui nimi
ciţi, zicea: «Eu sunt cel ce am păcătuit, iară aceştiia ce 
au făcut» (II Imp. 24, 17)? ba chiar şi pe Saul avându-1 
în mână, n-a voit al omorî, ci încă l-a scăpat, mai ales 
că era a se şi primejdui.

Deci, dacă acestea s-au petrecut în legea veche, ce 
iertare am putea avea noi, cei din legea nouă, cari nu 
sosim nici măcar pâuă la măsura lor ? Câ dacă nu va 
prisosi dreptatea noastră mai mult de cât a cărturarilor 
şi a Fariseilor, noi nu vom putea întră întru împărăţia 
cerurilor, apoi când avem chiar mai mică de cât a ace
lora, cum vom întră? & Iubiţi, zice, pre vrăjmaşii voştri.» 
(Math. 5, 44). Iubeşte deci pe vrăjmaşii tăi, căci cu a- 
ceasta nu. lor le iaci bine, ci ţie însuţi. Cum aşa? Apoi 
te faci egal lui Dumnezeu. Acela dacă este iubit de tine, 
n-a câştigat nici un lucru mare, căci este iubit de un egal 
al său, iară tu dacă iubeşti pe egalul tău, te faci deopo
trivă cu Dumnezeu. Ai văzut dară că nu lui îi faci bine, 
ci ţie singur? Că premiul nu aceluia se dâ, ci ţie. «Dară 
dacă acela este râu»? zici tu. Apoi cu atât mai mare va 
fi şi resplata, şi în locul răutăţii lui tu trebuie ai face 
bine, chiar de i-ai face cât de mult bine, iară el ar 
fi rău. Dacă acela n-ar fi rău tare, desigur că nici 
plata ta nu s-ar putea mări. Aşa că cauza de a nu-1 iubi 
sub cuvânt că este rău, tocmai ea este cauza de a-l 
iubi. Depărtează de la tine pe antagonist, şi vei înde
părta motivul cununilor. Nu vezi pe luptători cum um
plând saci cu nisip, se exercită la luptă? Tu însă nu ai 
nevoie de a face aşa, căci viaţa este încărcată de cele 
ce te pot exercita la luptă, şi care te pot întări. Nu vezi. 
că şi copacii cu cât vor fi mai mult legănaţi de vânt, cu 
atât se fac mai puternici şi mai deşi ? Şi noi, dară, dacă 
vom fi îndelung răbdători, ne vom face mai puternici.. 
<Omui ctl mult răbdător, zice, este cu mare înţelepţie, iară,
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cel foarte  fricos este neînţelept*. (Prov. 14, 30), Ai văzut 
câtă laudă se aduce actluia? câtă hulă acestuia? «Foarte 
neînţelept* zice.

Deci, iubiţilor, să nu fim mici d*3 suflet unii câtră alţii, 
căci aceasta nu vine de la duşmănie, ci de la a avea 
suflet mic, în timp ce dacă sufletul este puternic, toate 
le va răbda cu uşurinţă, şi nimic nu-1 va putea afunda 
în marea ispitelor, ci va ajunge la limanuri bune şi priel
nice. Cărora fie ca cu toţii să ne învrednicim, prin 
cbarul şi filantropia Domnului nostru Iisus Christos, că
ruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slava, stă
pânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 
Amin.

O M I L I A  X X
«Că păcătuind noi de bunâ voie, după ce am luat cu

noştinţa adevărului, nu mai rămâne jertfă  penttu păcate, 
ci o aşteptare oare-care înfricoşata a judeţului, şi iuţimea 
focului care va să mistuiască pre cei protivnici* (Cap. 10, 
26. 27).

Precum se întâmplă cu pomii răsădiţi, cari cu toată 
îngrijirea ce se bucură, şi cu ostenelele mânilor agricul
torilor, nu aduc roadă în schimb,'şi la urmă sunt smulşi 
din, rădăcină şi aruncaţi în foc, tot aşa se întâmplă şi cu 
cei botezaţi. Că după ce Christos ne răsădeşte şi ne bu
curăm de ploaia acea duhovnicească, iară noi nu dăm 
pe faţă nici un rod, ne aşteaptă la urmă focul gheenii şi 
flacăra cea nestinsă. Pavel, deci îndemnând pe credin
cioşi la dragoste şi la fapte bune, şi siătuindu-i mai întâi 
cu cele mai bune — şi care sunt acelea ? Că vom Intra 
în cele sfinte pe cale nouă, care au înnoit nouă — la 
urmă ajunge şi la cele mai posomorite, zicând cele de 
mai snS. Câ după ce spune: * Nepărăsind adunarea voas
tră, cum au uniia obiceiu, ci îndemnând unul pre altul, 
şt cu atât mai mult cu cât vedeţi apropiindu-se ziua jude- 
căţei», şi aceasta fiind deajuns spre mângâerea lor, la 
urmă adaoge: < Că păcătuind noi de bunâ voie, după ce
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am luat cunoştinţa a d e v ă r u l u i «Este nevoie, zice, de 
fapte bune.» «Ca păcătuind noi de bunâ voie, după ce am 
luat cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne jertfă  pentru 
păcate.» Te-ai curăţit, te-ai izbăvit de păcate, ai devenit 
fiu. Deci dacă te întorci ca cânele la borîtura sa, iarăşi 
vine desmoştenirea, şi focul şi toate celelalte, căci nu este 
a doua jertfă. Aici iarăşi se agaţă de noi cei ce desfiin
ţară pocăinţa, şi cari se lenevesc de a veni la botez, căci 
uniia zic, că nu este nici o siguranţă de a veni să se bo
teze, dacă nu este adoua iertare a păcatelor, iarâ alţii 
că nu este bine de a da păcătoşilor sfintele taine, dacă 
nu este adoua iertare. Deci, ce vom spune acestora din 
amândouă părţile? Că aici apostolul nu desfiinţază pocă
inţa, şi nici iertarea câştigată prin pocăinţă, şi nici că 
împinge la o parte şi doboară pe cel greşit prin desnă- 
dăjduire, căci nu este atât de duşman mântuirei noastre, 
însă ce? Desfiinţază al doilea botez. Câ n-a zis doară: 
numai este pocăinţă, numai este iertarea păcatelor, ci 
jertfă nu mai este, adecă a doua cruce nu mai este, că 
jertfa o numeşte aceasta; «că cu o jertfă  au săvârşii 
pururea pre cei ce se sfinţesc*, zice, iară nu ca cele ale 
Iudeilor.

De aceia tocmai a şi grăit el atâtea despre jertfă, că 
una este, şi numai una, voind prin aceasta a arăta nu 
numai aceia, că se deosebeşte mult de a Iudeilor, ci a-i 
şi asigura că nu mat trebuie a aştepta o altă jertfă dupre 
legea Iudaică. «Că păcătuind noi de bună voie» —-  aşa 
că pentru păcatele cele fără de voie este iertare — <dupâ 
ce am luai cunoştinţa adevărului*, adecă cunoştinţa lui 
Christos, sau a tuturor dogmelor, «nu mai rămâne je r tfă  
pentru pacate» — însă ce? «CV o aşteptare oare care în
fricoşată a judeţului, şi iuţimea focului, care va să mis
tuiască pre cei protivnici*. Prin vorba <protivnici* el în
ţelege nu pre cei necredincioşi, ci pre cei ce fac cele 
contrare, sau că şi cei de aceeaşi credinţă vor lua ace
eaşi pedeapsă Ca şi necredincioşii. Apoi invederând însu
şirea focului de a mistui, l-a însufleţit aşa zicând, că <va 
să mistuiască pre cei protivnici». întocmai ca şi o fiară 
sălbatecă înfuriată toarte, care nu s-ar linişti până ce  ar 
prinde şi ar mânca, tot aşa si focul acela nu nărăţ^st*
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pe cel pedepsit pănă ce-1 mîstueşte şi-l spărcuieşte cu 
desăvârşire.

După aceia adaoge şi cuvântul ameninţărei, că aşa se 
cuvine, aşa este drept, ceiace se întâmplă şi cu credinţa, 
când aratăm câ cu dreptate se petrece aşa. «Lepădân- 
duse cineva, zice, de legea lui Moi si, fără  milă prin două 
sau trei mărturii moare* (Vers, 28). «Fără ?nitdn> zice. 
Astiel câ nici-o iertare, nici o milă, deşi a lui Moisi ni
mic nu era de cât lege, unde cele multe erau poronci de 
ale sale. Ce va sâ zică: «prin două sau trei mărturii» ? 
Când doi sau trei mârturisau, de’ndată se dădea pedeapsa. 
Deci dacă în Vechiul Testament când se lepăda cineva de 
legea lui Moisi, şi se dedea o astfel de pedeapsă, apoi 
«Socotiţi cu cât mai mult se va învrednici cel ce au călcat 
pre F iu l lut Dumnezeu, ţ i  au socotit a fi spurcai sângele 
legei, cu care s’au sfinţit, ţ i  au defăimai darul Duhului» 
(Vers. 29). Şi cum calcă cineva pe Fiul lui Dumnezeu ? 
«Când cel ce se face părtaş tainelor lui face păcat, zice, 
oare nu l-a călcat? Oare nu l-a dispreţuit pre el» ? Că 
precum nu putem avea nici un cuvânt pentru cei călcaţi 
cu picioarele, tot aşa cei ce păcătuesc lui Christos, nu 
pot avea nici un cuvânt pentru cele ce au păcătuit. Te-ai 
făcut trupul lui Christos, şi acum te-ai predat diavolului 
ca sâ te calce ? «fi au socotit a fi spurcat sângele» zice. 
Dară ce va să zică spurcat ? Adecă necurat, sau că nu 
mai are nimic din celelalte. «Şi au defăimat darul 
Duhului», pentru că cel ce n ’a primit binefacerea, a 
batjocorit pe binefăcător. El te-a făcut fiu, iară tu vo
ieşti a te face rob ; a venit să se sălăşluiascâ întru 
tine, ikră tu Introduci în sine-ţi cugete rele. Christos au 
voit să se aşeze întru tine, iară tu îl calci prin beţii şi 
berbantlâcuri. Să ascultăm, noi cei ce cu nevrednicie ne 
împărtăşim din tainele lui, să ascultăm, noi cari cu ne- 
nevrednicie ne apropiem de masa cea duhovnicească: 
«Nu daţi, zice, cele sfinte câinilor, nici aruncaţi mărgări
tarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce 
p rt ele cu picioarele sale* (Math. 7, 6), adecă, nu cumva 
să dispreţuiască, sâ nu dea cu piciorul. Dară n’a zis el 
aşa, ci tocmai ce este mai înfricoşat, căci prin cele în
fricoşate strânge ca într’un cleşte sufletele, iară aceasta le
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poate întoarce nu mai puţin ca mângâerea. Arată apoi 
la un loc şi deosebirea, iară pedeapsa, şi judecata le lasă 
lor, ca fiind lucrul destul de învederat, zicând : «Socotiţi, 
cu cât mai mult se va învrednici de o mai mare pedeapsă > ? 
Aici mi se pare că şî Ia taine tace aluziune. Mai departe 
apoi aduce şi mărturie, zicând: «înfricoşat lucru este de 
a cădea în mânile Dumnezeului celui viu, că scris este : ’) 
a mea este răsplătirea, eu voiu răsplăti, şi iarăşi'. Domnul 
va judeca pre norodul său» (Vers, 31, 30). «M ăi bine, 
zice, voiu cădea în mânile Domnului,... decât sâ cad în 
mânile oamenilor>. (II. împăraţi 24, 14). «Deci, dacă nu 
vă veţi pocăi, în mânile lui Dumnezeu veţi cădea, zice: 
aceia este grozav, iară nu aceasta, de a cădea în mânile 
oamenilor. Căci când vedem pe cineva pedepsit aici, nu 
ne înfricoşăm atâta pentru cele de laţă, cât pentru cele 
viitoare. *Că mila şi mâniea, zice, dela el este, şi preste 
cei păcătoşi va odihni mâniea lui». (Sirah 5, 6). Dară şi 
alt ceva lasă a şe înţelege aîci: «Că a mea este răzbu
narea, zice, eu voiu răzbunat, vorbind aceasta * pentru 
duşmanii cari fac rău, iară nu de cei ce pătimesc rele. 
Aici li şi mângâie, ca şi cum pare că li—ar zice: «Dum
nezeu rămâne veşnic şi viează», aşa câ chiar dacă nu 
primesc acum, după aceia vor primi. Aceia deci trebuie 
a suspina, iară nu noi, câ dacă noi vom cădea în mânile 
lor, aceia însă vor cădea în mânile lui Dumnezeu. Nici 
cel ce pătimeşte răle, nu este el care pătimeşte, ci cel 
ce face răul, nici cel ce a primit o binefacere este el 
care a primit-o, ci cel ce a făcut binele.

2) Acestea ştiindu-le, iubiţilor, să nu fim răzbunători 
când suferim răle, ci gata de a face bine. Aceasta însă 
va fi, dacă dispreţuim banii şi slava. Cel ce se dezbracă 
de asemenea patimi, este mai liber decât toţi oameni, 
ba chiar şi decât cel ce poartă alurghida împărătească 
este mai îmbelşugat. Nu vezi câte răle se întâmplă din 
cauza banilor ?—Şi nu zic câte se întâmplă din cauza lă
comiei, ci din cauza dragostei de bani. Aşa de pildă,

’) I n  e d i ţ i u n e a  n o a s tr ă .  Texlas rccsj’ins, în  lo c  d e  scris este. s e  z ic e :  cc<1 ţ i i»i 
prt cel ce au zis*.

*) Partea morală C o n t r a  f e m e i lo r  c a r e  s e  îm p o d o b e s c  ş t  a s u p r e s c ,  ş i  m ân *  
g â ie r i  c â t r ă  Cei a s u p r i ţ i .  (V e ro n ) .
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dacă ar pierde cineva bani, duce o vieaţă mai grozavă 
decât orice moarte. Dară dece te scârbeşti, o! omule! de 
ce plângi ? Pentru că te-a scăpat Dumnezeu de o pază pri- 
soselnicâ ? Pentru că nu mai stai tremurând şi speriat ? 
Dacă te-ar lega cineva de casa de bani, poruncindu-ţi 
de a sta acolo pentru totdeauna, şi să privighezi pentru 
alţii, te mâhneşti, eşti nemulţâmit; iară acum când tu 
singur te-ai. legat cu cele mai grozave legături, te scâr
beşti fiindcă ai scăpat de sclavie. Cu adevărat câ scâr
bele şi bucuriile acestea le avem din prejudiţii, căci noi 
păstrăm acestea precum am avea ceva străin.

Acum cuvântul meu este îndreptat spre femei. O fe
meie oarecare are o haină de mătase împodobită cu aur, 
şi o strânge în pături, o învăleşte în pânzuri, o păstrează 
cu îngrijire, tremură de frică pentru ea, şi n’o întrebuin- 
ţază, fie că poate a murit, siu  că a rămas văduvă, sau 
că deşi nu s’ar întâmpla nimic din acestea, ea totuşi te- 
mâudu-se ca să n’o strice întrebuinţând-o des, sâ lipse
şte pe sine, sau că se lipseşte cruţând-o. Poate că o va 
da alteia ? Dară nici aceasta nu este sigur, şi chiar de 
iar da-o, şi aceea tot aşa va face. Şi dacă ar scotoci 
cineva prin case, ar găsi cele mai multe haine şi altele 
de prisos în cea mai mare cinste, şi îngrijite ca nişte 
stăpâni. Că nu le întrebuinţează într’una, ci temându-se 
de molii şi de alte gângănii care le strică, le păstrează 
în mirodenii şi aromate, ne dând voie tuturor de a se 
învrednici de vederea lor, ci numai ea de multe ori le 
aşază împreună cu bărbatul ei. Şi atunci, spune-mi, te 
rog: oare nu cu drept cuvânt a numit aceasta Pavel ido- 
lolatrie şi lăcomie ? Câ pre câtă cinste dau idololatrii ido
lilor, tot pe atâta şi asemenea femei dau hainelor şi au
răriilor lor.

Până când oare vom răscoli noroiul ? Până când vom 
fi lipiţi de lut şi cărămidă? Câ precum Ebreii munceau 
împăratului Egiptului, aşa şi noi muncim diavolului, şi 
suntem bătuţi cu bice cu mult mai grozave. Câ pre cât 
sufletul este mai bun de cât trupul, pe atât şi îngrijirea 
noastră de suflet este mai superioară de cât hainele, 
pentru care ne muncim în fie care zi, tremurând şi în- 
grijindu-ne de ele. Dară dacâ am voi sâ suspinăm, dacă
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am voi sâ îndreptăm privirea câtră Dumnezeu, ei va tri
mite nouă nu pe Moisi, nici pe Aaron, ci pre Cuvântul 
său şi umilinţa cerută, iarâ acesta venind şi stăpânind 
sufletele noastre, ne va slobozi din acea amară robie ne 
va scoate pre noi din Egipet, din acea îngrijire nefolo
sitoare şi Încărcată de o muncă zadarnică;— din aceia 
robie, zic, care nu are nici’’ un folos. Câ aceia când au 
ieşit din Egipet, chiar aurării de au luat cu dânşii, a fost 
ca plata lucrului lor, în timp ce noi nu vom lua nimic. 
Şi fie ca sâ nu luăm nimic! — căci şi npi luăm nu aurării, 
ci relele Egiptului, păcatele şi pedepsele.

Să ne deprindem, deci,, de a ne folosi de ceia ce este 
trebuitor, să ne deprindem de a asculta de dojane. A- 
ceasta este datoria unui creştin. Să dispreţuim hainele cele 
împodobite cu aurării, să dispreţuim banii, ca sâ nu dis
preţuim mântuirea noastră sufletească. Să dispreţuim banii, 
ca nu cumva să dispreţuim sufletul, fiindcă acesta este 
care va fi pedepsit, acesta va fi osândit. Hainele şi ave
rile rămân aici, în timp ce sufletul merge acolo. De ce 
dară te sbuciumi pe sine-ţi, şi nu simţeşti ? Acestea le 
zic către cei zgârciţi. Bine este însă de a spune şi celor 
asupriţi: «suferiţi cu curaj asuprelele ce vă vin, căci asu
pritorii voştri singuri, se doboară pre sine, iarâ nu pre 
voi. Pe voi vă lipsesc de bani, iară dânşii sunt lipsiţi de 
dragostea şi ajutorul lui Dumnezeu,—şi când cineva este 
lipsit de ajutorul lui Dumnezeu, de ar fi îmbrăcat cu 
toate bogăţiile pământului, totuşi este mai sărac de cât 
toţi săracii, precum şi cel ce este sărac de toate, dacă 
are dragostea şi ajutorul lui Dumnezeu, mai bogat de 
cât toţi este. < Domnul mă va paşte zice, şi nimic nu-m i, 
va lipsi* (Ps. 22, 1). Spune-mi, te rog: dacă ai avea un 
bărbat mare şî minunat, iubindu-te loarte mult şi îngri- 
jindu-se de tine, şi dacâ ai şti că el va trăi într’una şi 
nu se va sfârşi înaintea ta, şi ţi-ar da totul cu cea mai 
mare plăcere, ca să te bucuri de ele ca de ale tale, oare 
ai voi să mai stăpâneşti ceva ? Şi dacă ai pierde totul 
chiar, el însă ar trăi, oare nu te-ai credea mai bogată 
de câţi toţi pentru aceasta? De ce dară te jâleşti? Câ 
nu ai bani? Dară inchipue-ţi câ sa luat de la tine 
cauza păcatelor. Câ poate ai pierdut averea ? Dară
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ai câştigat dragostea lui Dumnezeu: «Dară, zici tu, cum 
am câştigat-o» ? «Pentru ce mai bine nu suferiţi strâm-
bătatea», zice;' şi *-întru toate mulţâmiţi, că aceasta este 
voia lui Dumnezeu» (I. Cor. 6, 7. I. Thes. 5, 18). A mai 
spus încă: «Fericiţi cei săraci cu duhul*. Gândeşte-te deci, 
de câtă dragoste te bucuri, şi dovedeşte aceasta prin 
fapte. Un lucru se cere dela noi; acela adecă de a mul- 
ţămi lui Dumnezeu pentru toate, şi atunci toate le vom 
avea cu prisosinţă. De pildă: ai pierdut zeci de mu de 
litre de aur; ei bine! mulţâmeşte de îndată lui Dumne
zeu, şi îndoit ai câştigat prin acea voce şi mulţâmire. 
Căci spune-mi: când fericeşti tu pe lob? Atunci când 
avea atâtea şî atâtea, cămili, atâtea turme de oî şi de boi, 
sau că atunci când a slobozit acea voce «Domnul a dat, 
Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat» (lob 1,. 
21) ? Căci şî diavolul de aceia tocmai ne aduce pagubă, 
nu numai ca să ne răpească banii,—  căcî ştie el că aceasta 
nu-este nimic, — ci ca prin aceasta să ne silească de a 
spune vr’o blasfemie contra lui Dumnezeu. Tot aşa şi cu 
fericitul lob, nu numai la aceia tindea ca să-l sărăciascâ, 
ci să-l silească de a blestema pe Dumnezeu. Căci după 
ce l-a sărăcit de toate averile, priveşte ce îi spune prin 
femeie: <Zi un cuvânt câtră Domnul, şi mori» (Ibid. 2, 9),
— de şi o! necuratule, l ai sărăcit de totul. *Dară, zice, 
nu Ia aceasta m’am gândit, căci prin câte am făcut, nu 
mi-aşi fi ajuns scopul; ci eu m’am încercat de a-1 sărăci 
de ajutorul lui Dumnezeu; de aceia l-am sărăcit şi de 
averi. Aceasta o voiesc, iară averea nu este nimic, şi 
dacă nu mi-aşi ajunge scopul, nu numai că nu-l voiu ne
dreptăţi cu nimic, ci încă el se va folosi».

Ai văzut că ştia şi demonul acela viclean, câtă pa
gubă i ar fi cauzat ? De aceia îl şi vezi cum mrejeşte 
viclenia prin femeie. Auziţi, voi bărbaţilor, cari aveţi te
mei îndrăgostite de bani, şi care vă silesc de a blestema 
pe Dumnezeu; aduceţi-vă aminte de lob. Dară să vedem
— dacă credeţi — şi marea lui blândeţă, şi cum i-a în
chis gura: «Pentru ce, zice, ca o muiere din cele fă ră  de 
minte ai gră it ? De am luat cele bune din mâna Domnu
lui, să nu râbdâm şi cele râie» (lbid. 2, 10). Cu adevă
rat că < strică pre obiceiurile cele bune vorbele cele răle»
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(I. Cor. 15, 33), în totdeauna de sigur, dară mai cu sea
mă în supărări şi nenorociri, când cei ce îndeamnă la 
rele, au putere. Că dacă dela ?ine sufletul este aplecat 
spre desnădăjduire, dară încă când mai este şi cine să-l 
sfătuiască la aceasta? Nu oare este înpins spre prăpastie?

Mare bun este femeia, iubiţilor, dară şi mare rău în 
acelaşi timp. Priveşte acum pe unde a încercat necuratul 
să spargă zidul cel puternic. Fiindcă nu l-a împuţinat câ
tuşi de puţin p;erderea averei, şi nici că i-a căşunat vr-o 
pagubă mare aceasta, ci încâ în zadar s-a încercat de a! 
bârfi, zicând: *fără  numai de te va binecuvânta în fa ţă > 
(Ibid. 1, 11). Ai văzut la ce a ţintit necuratul, pentru
care a şi înarmat pe femeie contra lui ? Ai văzut la ce 
a tins el ? Dară nimic nu i s-a întâmplat din această vic
lenie. Deci, dacă şî noi suferim cu mulţămire necazurile, 
le voţn câştiga şi acelea, şi dacă nu le-am câştiga, totuşi 
plata este mare. Când lob a luptat cu bărbăţie, i-a dat 
Dumnezeu şi averi; când a arătat diavolului că nu pen
tru averi lob îl slăveşte, atunci i-a dat şi averi. Astfel 
este Dumnezeu; când vede că noi nu suntem pironiţi aşa 
zicând de cele pământeşti, atunci ni dă şi acestea. Când 
ne vede că preferăm cele duhovniceşti, atunci ni dă şi 
cele trupeşti; mai ’nainte nu ne le dă, ca nu cum-va să 
smulgem pe cele duhovniceşti. Cruţăndu-ne pre noi, nu 
ne dă cele trupeşti, ca şi fără de voea noastră să ne de
părteze de ele. <Nu, zici tu; dacă aşi primi acestea, îmi 
împlinesc pofta, şi mai mult i-aşi mulţămi», Minţeşti, o! 
omule, căci atunci mai ales ai fi trândav. «Dară atunci, 
zici, cum de dă averi multora» ? Şi cum se poate înve
dera aceasta, că el li dă? «Dară cine Ii dă, dacă nu el*. 
Râpirea şi zgârcenia lor. «Şi cum îngăduie, zici, de a se 
petrece astfel de lucruri»? Precum îngăduie de a se pe
trece si omoruri şi siluiri, şi tâlhării. «Dară, zici tu, ce 
vei spune de cei ce au clironomisit de la părinţi averi 
încărcate de păcate ? Cum îi îngăduie Dumnezeu de a se 
bucura de ele» ? Precum îngăduie şi pe hoţi, şi pe cri
minali, şi pe ceilalţi talhari, fiindcă nu este acum timp 
de judecată, ci timp de vieaţă bună şi fără de prihană. 
Dupre cum am mai spus şi altă dată, o spun şi acum: 
câ mai mare osândă vor lua aceia cari chiar şi după ce
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s’au bucurat de atâtea bucurii nici aşa nu s-au făcut mai 
buni. Şi nu toţi vor fi pedepsiţi la fel, ci uniia cari şi 
după binefacerile primite au iăraas'răi, vor fi pedepsiţi 
mai mult, iară cei ce trăesc în sărăcie, rnai puţin.

Şî cum că aceasta este adevărat, ascultă ce spune lui 
Da vid: *-Au -nu ţi-arn dat ţie toate ale Domnului tău . . . 
deci, pentru ce ai urgisit cuvântul Domnului, ca sâ faci 
rău întru ochii lui*. (II Imp. 12, 8)? Când dară vezi pe 
un tânăr care fără osteneală a moştenit averi de la pă
rinţii săi, şi totuşi să tăvăleşte în păcate, să ştii bine câ 
pedeapsa lui se va mări încă mai mult. Aşa dară să nu 
Invidiem pe uniia ca aceştiîa, ci pre cei ce au moştenit 
dela părinţi virtutea, adecă cei ce au moştenit bogăţie 
duhovnicească. < Vai, zice, celor ce se nădă/duesc întru 
puterea lor, şi întru mulţimea bogăţiei lor se fălesc.* (Ps. 
48, 7), şi iarăşi: «Fericiţi cei ce se tem de Domnul* (Ib. 
127, 1). Dintre cari aceştiia voieşti a fi ? spune-mi. De 
sigur că dintre cei fericiţi. Pe aceştiia deci, urmează-i, 
iară nu pe aceia, ca astfel să ne bucurăm şi de bunurile 
hotărâte lor. Cărora fie ca cu toţii sâ ne Învrednicim, 
prin harul şi filantropia Domnului nostru Iisus Christos, 
câ împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slava, stă
pânirea şi cinstea, acum şi pururea şi In vecii vecilor. 
Amin.

O M I L I A  X X I
«■Aduceţi-vâ dară aminte de zilele cele mai dinaintet 

întru care luminându-vâ% multă luptă de patimi aţi răb
dat. Deoparte cu ocări şi cu năcazuri priveală făcându-vă> 
iară pe de alta părtaşi făcându-vâ celor ce vieţuiesc aşa. 
Pentru că aţi şi pătim it împreună cu legăturile meley şi 

jâfu ire de averile voastre cu bucurie aţi prim it, ştiind că 
veţi avea voi avuţie în ceruri mai bunâ A stătătoare.* 
(Cap. 10, 32— 34).

Doftorii cei iscusiţi, după ce au făcut rana adâncă, şi 
prin aceasta au mărit durerile, la urmă mângâind pe bol
navi Ie linişteşte şi Ie alineazâ sufletul, fârâ a mai adaoga



vr-o tăetură, ci chiar şi rana iăcută o leagă cu doftorii 
potrivite, şi în stare de a dispărea durerile. Tot aşa a 
făcut şi Pavel, căci zguduind sufletul lor, şi înspâimân- 
tându-i cu gheena, şi încredinţându-i că cel ce dispreţu
ieşte harul lui Dumnezeu va fi numai de cât pedepsit, 
iară aceasta dovedeşte cu legile lui Moisi, prin care se 
învederează câ vor fi nimiciţi şi că vor fi pedepsiţi mai 
mult, la urmă pecetluieşte cele spuse cu alte mărturii, şi 
zice: «Înfricoşat este de a cădea în mâna lui Dumnezeu 
celui viu». Apoi ca nu. cumva prin multă groază să facă 
a se împuţina sufletele lor, îi mângâie cu laude şi cu 
rugăciuni, zicând: «Aduceţi-vă aminte de zilele cele mai
dinainte întru care luminându-vâ, multă luptă de patimi 
aţi răbdat*. Mare este mâogâerea prin amintirea faptelor, 
căci tot cel ce se apucă de lucru, în trecerea timpului 
trebuie a progresa. Este ca şi cum ar fi zis: «Când aţi 
întrat în creştinism, când aţi intrat în rândul ucenicilor, 
aţi arătat atâta bărbăţie, atâta bunâ-voinţă, iară acum de 
loc». >Ce{ ce îndeamnă, mai cu samă dela cele ale lor 
proprii îndeamnă. Şi n’a spus simplu «iuptâ de patimi» 
ci «muttâ luptă de patimi aţi răbdat». Nici n’a spus de 
ispite, ci «luptă de patimit> ceia ce este o mare laudă. 
Apoi le înşiră în parte, întinzând vorba, şi aducându-le 
mare laudă. Cum? «Deoparte cu ocări şi cu năcazuri pri- 
vealâ făcându-vă», zice. In adevăr că mare lucru este ocara, 
căci este în stare de a vătăma sufletul şi de a întuneca 
judecata omului, căci ascultă ce spune Prorocul: «Făcutu- 
s’au lacrămile mele mie până ziua şi noaptea, când m i'se  
zicea mie în toate Bilele: unde este Dumnezeul tăun. (Ps. 
41, 3) ? şi iarăşi: «De m’ar fi ocărit vrăjmaşul aşi f i  
răbdat». (Ib. 54, 13), De oarece neamul nostru omenesc 
este iubitor de slavă deşartă, de aceia uşor se vatămă 
de ocări. Şi n’a spus de ocări la întâmplare, ci pune 
vorba prin întindere multă, zicând: «priveală făcându-vă*. 
Când cineva este ocărit în patru ochi, este de sigur în
tristător; însă cu mult mai trist e când faptul se petrece 
înaintea tuturor. Căci gândeşte-te bine cât rău se petre
cea cu dânşii: se despărţise de umilinţa iudaică, intrase 
într’o vieaţă mai bună, dispreţuise Obiceiurile părinteşti, 
iară acum suferiau râie chiar din partea prietenilor, şi nu

17

— 251 ~
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aveau nici un ajutor. «Nu am a spune, zice numai că aţi 
pătimit toate acestea, şi câ le-aţi suferit cu curaj, ci încă 
că v’aţi şi bucurat foarte». Aceasta o a învederat, zicând: 
«părtaşi făcându-vâ celor ce vieţuiesc aşa pentru că aţi şi 

pătim it împreună cu legăturile melet>t punând şi pe apos
toli la mijloc. «Nu numai că nu v’aţi ruşinat de cei deo
potrivă cu voi, cî încă v’aţi făcut părtaşi şi altora cari 
au pătimit aşa».- Aceasta este şi ca o mângâiere de par
tea lui. N ’a spus: «suferiţi necazurile mele, sunteţi păr
taşi cu mine», ci simplu: «aţi ş i pătim it împreună cu le
găturile mele» Ai văzut că el spune de dânsul şi de cei
lalţi legaţi? «Astfel, zice, legăturile voi nu le-aţi conside
rat ca legături, ci ca nişte luptători voinici aţi stat, căci 
nu numai că n-aţi avut nevoe de mângâere tn necazurile 
voastre, ci încă v-aţi făcut voi mângâere altora.

«v» jefu ira  de averile voastre cu bucurie aţi prim it». 
Vai! cât de mare este puterea credinţei. Apoi mai de
parte pune şi cauza, îndemnându-i nu numai la lupte, ci 
şi la aceia de a nu se clătina în credinţă. «Aţi suferit, 
zîce, ca să vi se răpiascâ averile, văzând cu ochii voştri. 
Ceia ce nu era de faţă, voi priveaţi ca cum ar fi fost 
de faţă, ceia e dovada unei credinţe sincere, care aţi şi 
dovedit-o prin fapte». A râpi, era la fel cu violenţa ce
lor ce răpiau, şi nimeni n-âr fi putut să-i împec(ice; aşa 
că pănă acum încă nu este învederat aceasta, că adecă 
pentru credinţă aţi răbdat răpirea averilor voastre,— de 
şi dealtfel şi aceasta este învederat. Căci şi aceasta s-ar 
fi putut, ca să nu fiţi jefuiţi, dacă nu aţi fi crezut. Voi 
însă aţi făcut ceia ce e cu mult mai principal, căci aţi 
suferit toate acestea cu bucurie, ceia ce este în totul apos
tolic şi vrednic de acele suflete voinice, care se bucurau 
pe când erau bătute. «Se întorceau, zice, bucurăndu-se 
dela fa ţa  soborului, câ pentru numele lui Iisus s-au învred
nicit a se necinsti» (Fapt. apost. 5, 41). Dară cel ce su
fere cu bucurie, dovedeşte că are o .plată oare-care, un 
folos, iară nici-de cât pagubă. Apoi chiar şi expresiunea 
«aţi prim it» invederează răbdarea lor de bunâ voe, că 
adecă «aţi fost răpiţi, aţi fost furaţi, zice, şi aţi primit, 
nu v-aţi împotrivit».' <Ştiind câ aveţi voi avuţie în ceruri
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mai bunâ şi stătătoare*, în loc de «sigură, iară nu strî- 
câcîoasă ca cea de aici».

Mai departe apoi lăudându-i, zice: *Nu lepădaţi dară  
îndrăzneala voastră, care are mare răsplătire» (Vers, 35). 
Ce spui? Aşa dară el n-a zis: «aţi lepădat îndrăzneala 
voastră, şi iarăşi aţi câştigat-o» ca nu cumva să se des
curajeze, ci o aveţi aceasta, să nu o lepădaţi, ceia ce îi 
întărea şi-i insufleţa mai mult. «O aveţi zice; ceia ce a 
fost lepădat, are nevoie de o muncă mare spre a fi recâş
tigat, In timp ce cu ceia ce deja stăpânim, nu tot aşa 
ne muncim, ca sâ nu o perdem». Galatenilor, însă cu 
totul din contra li' scrie: «Iubiţii mei} zice, pre cari iară
şi cu durere vă nasc, până ce' se va închipui Christos în
tru voi* (Gal. 4, 19), şi cu drept cuvânt, căci aceştiia
căzuse cu mult mai pre jos, şi deci era nevoe şi de cu
vânt mai înţepător. Aceştia erau mai mici de suflet, şi 
de aceia aveau nevoie de o doitorie mai puternică. «Nu 
lepădaţi, zice, îndrăzneala voastră», aşa că dânşii aveau 
mare îndrăzneală cătră Dumnezeu. «Care are., zice, mare 
răsplătire*. Ce este aceasta? Adecă atunci le vom lua, 
şi deci dacă sunt ale viitorului, apoi nu trebuie ale căuta 
aici. Apoi, ca nu cumva să zică cineva: «iată că noi am 
avut şi câ am pierdut» de aceia i-a apucat mai înainte, 
şi numai că n-a spus: «dacă ştiţi câ în ceruri aveţi o 
avere mai mare, nu căutaţi aici nimic; aveţi nevoie de 
răbdare numai, iară nici de cum de a adaoga încâ la 
lupta voastră; aveţi nevoie de a sta în ceia ce aveţi, şi 
să nu lepădaţi ceia ce stăpâniţi. Nimic alta nu vă trebuie, 
ci numai ca să staţi, precum aţi stat; ca ajungând Ia 
sfârşit, să câştigaţi făgăduinţa, precum şi zice: *Câ aveţi 
trebuinţă de răbdare, ca voia lui Dumnezeu făcând , să 
luaţi făgăduinţa.» «De un singur lucru aveţi nevoie; acela 
adecă ca să aşteptaţi, iară nu ca să vă luptaţi din nou. 
Aţi ajuns chiar la însăşi încoronarea voastră zice; aţi su
ferit toate luptele; ca de pildă legăturile, scârbele şî ne
cazurile, averile voastre au fost răpite. Deci ce? Aţi ajuns 
până la a fi încununaţi; ei bine! aceasta numai să o mai 
răbdaţi: întârzierea cununei. O! măreţia mângăerei. Ca şi 
cum ar zice cineva cătră un luptător care a răpuş pe 
toti. rarp mi nrp nici «in pntacrnnÎRt-. carft nrtriM̂ iS a fi
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încununat şi nu poate aştepta timpul când vine cel ce 
încununează şi pune cununa. Aşa este de nerăbdător, în 
cât câ voieşte a ieşi şi a fugi, ca unul ce. nu mai poate 
răbda setea şi dorul de cunună».

Aceasta lăsând şi apostolul a se înţelege, ce spune ? 
<; Că în puţin oare-ce., cel ce este să vină, va veni, şi nu 
va zăbovi» (Vers. 36). Apoi ca să nu zică : .«dară când 
va veni»? iată că îi mângâie cu scriptura, căci şi expre- 
siunea: «mai aproape este nouă mântuirea acum* (Rom. 
13, 11) ce o spune aiurea, îi mângâie pe dânşii, ca fiind 
puţin timpul ce, lipseşte. Iarâ aceasta n-o spune de la 
sine, ci de la sfintele scripturi. Dară -şi de a aştepta, nu 
puţină este plata.

«Iarâ dreptul din credinţă va f i  viu, ţ i  de se va îndoi, 
nu va binevoi sufletul meu întru dânsul* (Vers 38.) 'Mare 
este mângâierea, când ii arată cineva ca pe uniia ce au 
avut toate succesele, şi când din pricina unei mici trân
dăvii au pierdut totul ară noi nu suntem ai îndoirei 
spre peire , ci ai credinţei spre câştigarea sufletului* (Vers. 
39).

«Iarâ credinţa este adeverire celor nădăjduite, dovedire 
a lucrurilor celor nevăzute, că întru acestea sunt mărturi
siţi eei de demult* (Cap. 11, 1, 2). Vai! Ce fel de cu
vinte a întrebuinţat zicând: «dovedire a lucrurilor celor
nevăzute*, căci în adevăr este dovedire a celor nesigure. 
«Deci dară credinţa este privirea acelor ce nu sunt încă 
invederate, zice, şi cele nevăzute duc pe om la însăşi 
cunoştinţa celor văzute. Aşa dară nici în cele văzute nu este 
îngăduit de a nu crede, şi nici iarăşi nu poate fi credinţă, 
dacă cineva din cele văzute nu se convinge despre cele 
nevăzute. Fiindcă cele de domeniul credinţei se par a fi 
neexistente, apoi credinţa Ii dâ oare-cum existenţă, sau 
mai bine zis nu îi dă, ci aceasta este în însăşi existenţa 
lor. De pildă: învierea nu a venit încă, şi nici că este 
în ipostas, adecă'în fiinţă, totuşi, însă speranţa a îm- 
plantat-o în sufletul nostru. Aceasta este «dovedirea lucru
rilor nevăzutei. Deci dacă este dovedirea celor nevăzute, 
de voiţi a le vedea, ca astfel să cădeţi din credinţă şi 
din aceia de a fi drepţi, ,dacă cel drept trăieşte din cre
dinţă. Aşa dară dacă voi, zice, voiţi a Ie vedea acestea,
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apoi nu mai sunteţi credincioşi. V’aţi muncit, zice, v’aţi 
ostenit, v’aţi luptat, şi eu o spun aceasta; deci nu cău
taţi a avea aici totul, ci aşteptaţi, căci aceasta este cre
dinţă».

') Acestea sunt spuse Ebreilor, însă sfatul este comun 
şi multora, din cei adunaţi aici. Cum şi în ce fel? Sunt 
spuse zic, celor mici de suflet, celor ce se împuţinează 
cu uşurinţă, căci când văd pe cei răi progresând, iară 
dânşii dând înapoi, se tulbură, se necăjesc, se nemulţă- 
m esc; când doresc pedeapsa acelora, răzbunarea, sau 
când în fine aşteaptă plată pentru ostenelele lor. «Că 
încă puţin orice, cel ce este să vină va veni» --- li-a zis 
atunci Pavel. Deci şi noi le spunem acestea cătră cei 
trândavi, zicându-li: este pedeapsă şi numai d ecât că va 
ven i; cele ale învierei sunt la uşă. «Şi de unde se înve
derează aceasta» ? zici tu. Nu voi spune de la Proroci, 
şi nu numai către creştini îmi este îndreptată vorba acum, 
ci chiar Elin de ar fi, -eu totuşi cu cel mai mare curaj 
îi voi da dovezi, şi-l voi învăţa. Cum aceasta? Ascultă. 
Multe au prezis Christos, şi dacă unele nu s’au îndepli
nit, nici pe acestea să nu le crezi ; iară dacă toate s ’au 
Îndeplinit, de ce te îndoieşti de cele rămase a se înde
plini ?

Dară pentru ca să fac lucrul mai invederat, eu voi aduce 
exemple. A spus Christos că Ierusalimul va cădea într’o 
captivitate de aşa fel, câ nici-odată nu se va mai ridica, 
şi prorociea aceasta s'a îndeplinit întocmai (Luca 19, 44). 
A spus că va fi atunci scârbă şi durere mare, ceia ce 
s’a îndeplinit. A spus câ propoveduirea evangheliei se 
va întinde precum se întinde firul de muştar semănat, 
iară aceasta o vedem pe fiecare zi petrecându-s^, A spus 
că cei ce lasă pe tată, şi pe mamă, pe fraţi şi surori, 
vor avea şi tată ţi mamă (Marcu 13, 2 Math. 24, 21. 
Luca 13, 19. Math. 19, 29), iară aceasta o vedem trans
formată în faptă. A spus că «în lume necazuri veţi avea, 
ci îndrăzniţi, eu am biruit lumea-» (Ioan 16, 33), adecă 
«nimeni din voi nu va scăpa de acestea», iarâ aceasta

')  Partea morală. C ă t r ă  c e i  m ic i d e  s u f le t ,  c a  s ă  n u  s e  t u l b u r e  c â n d  c e i  r ă i  
p r o g r e s a z â  i a r ă  c e i  b u n i  d a u  î n d ă r ă t ,  n ic i  s ă  c o n d a m n e  s a u  s£ c r i t i c e  c u  
a s p r im e .  (V e ro n ) .
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o vedem petrecându-se prin fapte. A spus că nici porţile 
iadului nu vor birui biserica creştină, fiind chiar pri
gonită, şi că nimeni nu va putea stinge propoveduirea 
evangheliei, iară experienţa de toate zilele ni mărturiseşte 
prin fapte adevărul prorociei. De şi vorbind el atunci, 
se păreau foarte îndoelnice, fiindcă erau numai vorbe, şi 
încă nu se dăduse dovada celor grăite. De aceia cu mult 
mai vrednice de credinţă sunt astăzi. A spus că atunci 
când se va propovedui evanghelia la toate neamurile, va 
veni şi sfârşitul. Iată dară câ ne găsim ajunşi spre sfârşit, 
căci la cea mai mare parte din lume s’a vestit cuvântul 
adevărului (Math. 24, 14) ; deci a sosit sfârşitul. Să ne 
înfricoşem iubiţilor! Căc: ce? spune-mi: tu te' îngrijeşti 
de sfârşitul lumei ? Dară acest sfârşit este aproape, şt 
dacă viaţa fie-căruia este aproape, apoi cu atât mai mult 
sfârşitul. «Că zilele anilor noştri, zice, intru dânşii şeapte- 
zeci de ani% iară de va fi în putere opt-zeci de ani» (Ps. 
89, 10),

Aproape este deci ziua judecăţii, iubiţilor. Să ne înfri
coşăm dară măcar aş?, «Fratele nu izbăveşte, au izbâvi- 
va omul* (Ps, 48, 8) ? Mult ne vom căi’ acolo, însă întru 
moarte nimeni nu se va mărturisi; de aceia si zice: <să 
întâmpin,îm fa ţa  iui întru mărturisireat adecă venirea lui. 
Ceia ce noi facem aici numai, are putere, iară acolo câ
tuşi de puţin. Dacă cineva ne-ar pune pentru un timp 
scurt chiar, într’un cuptor înfierbântat, oare n’am face 
totul spre a fi scăpaţi, fie că ar trebui să dăm bani, sau 
să primim a fi robi? Câţi bunăoară căzând în niscareva 
boli grozave, n’ar fi gata d; a da totul spre a fi scă
paţi, dacă ar fi vorba de alegere ? Deci dacă o boală 
scurtă 'şi încă ne tulbură pe noi atât de mult aici, ce 
vom face acolo, când nu vom avea nici un folos de po
căinţă ? De câte rele nu suntem acum încărcaţi, şi totuşi 
nu simţim? Ne mâncăm unii pre alţii nedreptâţindu ne, 
învinovăţindu-ne, defăimându-ne, fiind muşcaţi aşa zicând 
de slava aproapelui nostru. Şi priveşte grozăvie : când 
voieşte cineva să sape groapa aproapelui, zîce : «iată ce 
a spus cutare de tine! Dumnezeu să mă ierte! O spun 
din auzite, nu mă cerceta»-. Dară atunci de ce spui, dacă 
nu crezi ? De ce grâieşti, şi de ce dai ca adevărat ceia ce
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numai se zice? De ce împrăştii vorba ne-fiind nimic ade
vărat? Tu chiar nu crezi, şi rogi pe Dumnezeu să te ierte 
dacă vorbeşti; ei 1 apoi atunci nu vorbi, ‘ioe* şi vei fi 
scăpat de orice teamă de răspundere.

Nu şfiu cum de a pătruns boala aceasta In omenire. 
Am devenit flecări ((pXuapoi .■ţsţow.jj.sv), nimic na rămâne 
în sufletul nostru. Ascultă ce spune un filosof oare-care, 
îndemnând şi grăind: «Auzît-ai cuvânt? Să moara în 
tine; îndrăzneşte, că nu te va s p a r g e ş i  iarăşi: «A
auzit vorba cel nebun, şi s-a chinuit ca femeia ce naşte în 
faţa pruncului* (Sirah 19, 10. 11). Suntem gata toi-dea- 
una de a acuza, suntem pregătiţi în ori-ce timp de a în
vinovăţi. Chiar dacă nu ni s-ar căşuna alt rău, aceasta 
numai ar fi de ajuns ane pierde şi a ne duce în gheena, 
aceasta ne împresoară de mii de rele. Şi ca sâ afli câ 
este aşa, ascultă ce spune Prorocul: «Sezând împotriva 
fratelui tău, zice, ai clevetit* (Ps. 49, 21). «Dară nu eu, 
zici tu, ci acela a grăit» Dară dacă tu nu ai fi vorbit, 
altul n-ar fi auzit, sau şi de ar fi auzit, n-ai fi fost tu 
cauza păcatului. Trebuie de a dosi şi a acoperi defectele 
aproapelui, pe când tu le trâmbiţezi sub pretext de iu
bire de adevăr. Nu eşti acuzător, ci fleoncănitor, bârfi- 
tor, nebun. Priveşte câte rele izvorăsc de aici. Mânii pe 
Dumnezeu. Nu auzi ce spune Pavel de femeile văduve ? 
«Nu numai că se învaţă a fi fără de lucru, umblând din 
casă în casă, şi nu numai fără de lucru, ci şi limbute, is
coditoare, grăind cele ce nu se cade» (I. Timot. 5, 13),
zice. Astfel că chiar şi atunci când crezi cele vorbite con
tra fratelui tău, nici atunci nu trebuie a grăi, dacă nu 
cumva chiar şi tu nu ai crezut. Oare ale tale le cercetezi 
din toate părţile ? Te temi că vor fi cercetate de Dum
nezeu ? Teme-te, deci, ta  nu cumva să fit cercetat şi pen
tru bârfiri. Aici nu poţi zice ca să nu te cerceteze Dum
nezeu pentru bârfiri şi fieoncăneii, căci lucrul este aşa.

De ce ai împrăştiat vorba ? De ce at mărit răul ? A~ 
ceasta ne pierde pe noi, de aceia zice Christos: «N u j u 
decaţi, ca să nu fiţi judecaţi* (Math, 7, î). Dară nici o 
vorbă nu facem noi de aceasta, nu ne cuminţeşte nici 
cele spuse de acel Fariseu. Acela cel puţin a spus un 
lucru adevărat, că «eu nu sunt ca acest vameş» (Luca 18,
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11), şi deşi a spus fâră să audă cineva, totuşi a fost 
condamnat. Apoi dacă el a fost condamnat spunând a- 
devăruh şi fâră să audă cineva, dară încă cei ce grăiesc 
lucruri pe cai'e nici dânşii poate că nu le crede şi pe 
care le împrăştie pretutindeni, ca şi femeile fleoncânitoare, 
ce rău nu vor şuieri ?

Să punem dară uşă şi zăvor gurei, căci de ia fleon- 
căneli izvorăsc mii de rele, precum case stricate, prietenii 
rupte şi alte mii de păcate. Nu cerceta deci pe aproa
pele tău, omule! Dară poate că eşti guraliv, poate că ai 
acest cusur? Ei! atunci vorbeşte de cele a!e tale lui Dum
nezeu cât de mult, şi atunci cusurul tău nu se va mai 
numi cusur, ci o calitate bună. Vorbeşte de cele ale tale 
către prieteni, către cei mai prieteni ai tăi, zic: către 
cei buni şi drepţi, şi aceştia se vor ruga lui Dumnezeu 
pentru iertarea păcatelor tale. Dacă tu spui de cele ale 
altora, nu te foloseşti cu nimic, nu câştigi nimic,- ci încă 
pierzi, în timp ce dacă îi vor. eşti stăpânului de ale tale, 
ai mare plată. «Zis-am, mârturisi-voi asupra mea fă ră  de 
legea -mea Domnului, şi tu ai lăsat păg&nătatea inimei 
mele* (Ps. 31, 6). Voieşti a judeca ? Judecă cele ale tale. 
Nimeni nu te va învinovăţi, dacă te condamni singur. 
Te învinovăţeşte însă dacă nu te condamni, dacă nu te 
înfruntezi pe sine-ţi, dacă nu'ţi condamni nesimţirea ta. 
Ai văzut pe cutare mâniat şi înfuriat, sau şi alt-ceva fă
când? Gândeşte-te îndată la cele ale taie, şi atunci nu-1 
vei condamna pe acela cu asprime, în acelaşi timp şi tu 
te vei uşura de greutatea păcatelor tale. Dacă în felul 
acesta vom regula vieaţa noastră, dacă în felul acesta 
vom căuta a vieţui, dacă ne condamnăm pre noi înşi-ne, 
de sigur că nu vom păcătui mult, ci încă vom face multe 
bunuri, fiind blajini şi cumpătaţi, şi ne vom bucura de 
toate bunurile făgăduite celor ce iubesc pe Dumnezeu. 
Cărora fie a ne învrednici cu toţii, prin charul şi filan
tropia Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună 
cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slava, cinstea şi stăpâ
nirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X X I I
«Prin credinţă pricepem că s’au întemeiat vea:urile cu 

cuvântul lui Dumnezeu, de s’au făcu t din cele nevăzute, 
cele ce se văd. Prin credinţă mai multă jerlfă Avei decât 
Cain a adus lui Dumnezeu, pentru care a fost mărturisit 
că. a fost drept, mărturisind Dumnezeu de darurile lui, şi 
printr'aceia murind încă grăieşte». (Cap. 11, 3, 4).

Cele ale credinţei au nevoie de un suflet tânăr şi voinic, 
care covârşăşte toate cele simţitoare, şi care trece peste 
slăbiciunea raţionamentelor omeneşti. Că na e cu putinţă 
alimintrelea de a deveni cineva credincios, dacă nu se. 
va ridica mai presus de obiceiul obştesc. Deci, fiindcă şi 
sufletele Ebreilor erau slăbite, începând dela credinţa, iară 
mai apoi prin faptele, voiu să zic prin patimile lor, prin 
năcazurile lor se împuţinau şi se clătinau în credinţă,'pri
veşte cum dela acestea tocmai îi mângâie, zicând: «Adu- 
ceţi-vă aminte de zilele cele mai d i n a i n t e după aceia li 
aminteşte de Sfânta scriptură care zice: «Dreptul din 
credinţa va f i  viu-». (Avac. 2, 4),. iară mai Ta urmă li 
vorbeşte cu raţionamente, zicând: <s.Jară credinţa este ade
verire a celor nădăjduite, dovedire a lucrurilor celor ne
văzute». Acum el îşi spune cuvântul începând cu stră
moşii cu acei mari şi minunaţi bărbaţi, şi numai câ na 
spune: «Dacă acolo unde toate bunurile.li erau Ia îndă- 
mână, şi toţi s ’au mântuit prin credinţă, apoi cu atât mai 
mult n o i» ,— căci când sufletul găseşte vr’un tovarăş în 
cele ce’l preocupă, se linişteşte pare-că, şi resnflâ. Aceasta 
se petrece şi cu credinţa; aceasta se poate vedea şi în 
necazuri şi supărări, precum zice chiar şi aiurea: «Ca să 
mă mângâiu împreună cu voi prin credinţa cea dimpreună 
a voastră şi a mea». (Rom. 1, 12). Neamul ncstru ome- 
ne;C este foarte necredincios, şi nu se poate nădăjdui în 
sine, ba se teme chiar de cele ce crede că are, şi se 
îngrijeşte foarte mult de părerea celor mulţi. Deci, ce face 
Pavel ? li mângâie pre dânşii aducându-le ca exemplu pe 
strămoşii lor, iarâ mai înainte de dânşii, îi mângâie prin 
cele ce sunt în cugetul tuturor. Fiindcă pe atunci credinţa 
era defăimată ca ceva ce nu se poate dovedi, ba chiar
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ca o înşelăciune, de aceia arată că cele mai multe acţiuni 
ale omului se reuşesc prin credinţă, iară nici de cum 
prin raţionamente; Şi cum oare o dovedeşte aceasta ? 
spune’mi. «Prin credinţă, zice, pricepem că s’au întemeiat 
veacurile cu cuvântul lui Dumnezeu*. Este învederat, zice, 
că Dumnezeu a făcut din cele ce nu erau, pe cele ce 
sunt, din cele ce nu se vedeau, pe cele ce văd, din cele 
c e !nu existau, ceie ce exista. Si de unde se învederează * > 
că le a făcut numai cu cuvântul, — căci raţionamentul 
omenesc nu poate să’şi imagineze aşa ceva, ba încă din 
contră, câ numai din cele văzute sunt cele ce se văd ? 
Deaceia filosofii mai cu samă ziceau că nimic nu poate 
fi din ceiace nu există, fiindcă erau trupeşti, şi nimic nu 
îngăduiau credinţei. Se prindeau însă şi dânşii tn vorbă, 
când spuneau de ceva marc şi minunat, şi atunci o în
găduiau credinţei; — de pildă, că Dumnezeu este fără 
început şi nenăscut, Căci mintea nu poate să priceapă 
altmintrelea. Dară acum tu priveşte marea lor nebunie, 
când zic câ Dumnezeu este fâră început, deşi faptul a- 
cesta este cu mult mai minunat decât că el a făcut cele 
ce se văd din ccle ce nu erau. Căci în adevăr, a spune 
că Dumnezeu este .fără început şi nenăscut, este cu mult 
mai minunat decât a spune că a făcut lumea din nimic,—  
fiindcă aici sunt multe de crezut, ca de pildă că lucrul 
făcut are început, că a fost făcut, etc. pe când acolo a 
spune că este nenăscut, că nu are început, că nu are 
tinip, toate acestea zic, oare nu au trebuinţă de credinţă! 
Spune’mi. Dară apostolul n’a spus aşa,- ci ceia ce era mai 
puţin. Nu pune înainte nici un raţionament, căci n’a fost 
nimeni faţă când a făcut acestea, aşa că priceperea este 
lucrul credinţei.

Pentru care şi zice : «jPrin credinţă pricepem». D.ară 
ce pricepem prin credinţă? spune’mi. Că nu din cele vă
zute sau făcut cele ce se văd, căci aceasta este a cre
dinţei. După ce în fine a spus de cele comune la urmă 
facfc vorbă şi de persoane, punând mai întâi pe acel băr
bat care este slăvit şi cinstit de lumea întreagă, şi fiindcă 
a făcut aceasta punând în comparaţiune o sută şi do;iâ 
sute din asemenea persoane, la urmă când a văzut câ 
numărul este mic ca cantitate, zice: «cărora nu era lumea
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vrednică» (Cap. 11, 38). Dară priveşte pe cine pune el 
întâi: pe cel ce a pătimit rău, şi încă de la frateie său, 
care cu nimic nu fusese nedreptăţit, şi care îl ura tocmai 
pentru că acela era iubit de Dumnezeu. Patima aceasta 
deci tste proprie şi Ebrtilor, dupre cum zice: «căci ace
leaşi aţi păţimit şi voi de la cei de un neam cu voi» (I. 
Thes. 2, 14), cu care ocazie arată că şi dânşii sunt in
vidioşi şi urâţi de cei ai lor. Avei a cinstit pe Dumne
zeu, şi a murit pentru cel pe care l-a cinstit, şi nu s-a 
bucurat de înviere. Buna voinţa lui era învederată şi ceia 
ce depindeau de dânsul au fost făcute, pe când cele din 
partea lui Dumnezeu încă nu i se acordase. Prin expre- 
siunea «jertfă multă», de aici, el înţelege jertfa cea cin
stită, cea strălucită, cea necesară. *Şi nu putem spune, 
zice, că n-a fost primită; a fost primită, însă a zis lui 
Ca in: «De ai fi adus drept, şi ai fi împărţit drept. n-ai 
fi păcătuit.» (Facere 4, 7), — prin urmare Avei a adus 
drept, şi drept a şi împărţit. Şi cu toate acestea în schimb 
ce plată a lu at? A fost omorît prin mâna fratelui său, 
şi pedeapsa pe care a primit-o tatăl său, pentru păcat 
acea pedeapsă, zic, a primit-o tocmai el cel întâi, care a 
adus cea întâi jertfă, ce a mulţumit pe Dumnezeu, el care 
a pătimit atâtea rele, şi încă dela fratele său, şi cel întâi.

Şi aceste succese Ie-a avut Avei, fără să-şi aibă pri
virea aţintită în vre-o parte; căci spre cine ar fi privit 
el cinstind atât de mult pe Dumnezeu ? Spre tatăl său, 
sau spre maica sa ? Dară aceia tocmai că necinstise pe 
Dumnezeu, în schimbul binefacerilor primite de la el. 
Poate că spre fratele său? Dară şi acesta îl necinstise. 
Aşa câ binele el 1-a descoperit prin sine însuşi. Si acel ce 
a fost vrednic de atâta cinste, ce a pătimit? A fost ucis. 
După aceia pune şi altă laudă, zicând: «Pentru care a
fost mărturisit că a fost drept, mărturisind' Dumnezeu de 
darurile lui, şi printr aceia murind încă grăeşte*. Dară 
cum oare a mai fost mărturisit de drept şi în alt 
mod ? Se zice că pogorându-se foc din cer, a mistuit 
jerttcle. în loc de «şi a căutat Dumnezeii spre Avei ş i spre 
darmile lui» codicul Sirian are «si le-a mistuit focul*. 
Deci, Dumnezeu care şi prin vorbe, şi prin fapte a măr
turisit pentru dreptul Avei, şi l-a văzut cum îl ucidea
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fratele său pentru dânsul, nu i-a luat apărarea, ci l-a lăsat.
■ iNu tot aşa însă se petrece cu voi, zice; căci cum 

s-ar putea aceasta cu voi cari aveţi şi pe Proroci, şi 
exemple, şi mii de mângâieri, mii de semne şi minuni 
petrecute*• ? Aşa câ aceia a fost credinţă adevărată. Căci 
ce minuni a văzut el, ca să creadă că este răsplată a 
faptelor bune ? Oare n-a aies el virtutea numai prin cre
dinţă ? Dară ce insarnnâ expresiunea «şi pri?dr‘aceia mu
rind încâ grăieşte»? Pentru ca nu cumva să-i aducă în 
desnădăjduire, apoi apostolul arată câ Avei a primit în 
parte răsplată. Cum aşa? «Mare este, zice, consideraţ^u- 
nea lui, %câ murind încă grăieşte», adecă că de şi -a 
ucis pre el, totuşi n-a putut ucide slava şi pomenirea Iui. 
N a murit acela, prin urmare nici voi nu veţi muri.» Căci 
cu cât cineva pătimeşte mai grozave, cu atâta şi slava îi 
este mai mare. Cum grăieşte încă? Apoi acesta este sem
nul, că vieţuieşte şi acum, că este căutat de toţi că este 
admirat, că este fericit de toţi, căci cel ce îndeamnă şi 
pre alţii de a fi drepţi, acela grăieşte încâ. Nu atâta folo
seşte vorba. pe.cât patima aceluia. Precum ceriul singur vor
beşte celui cel priveşte, tot aşa şi Avei vorbeşte fiind 
pomenit. De s-ar fi propoveduit pe sine singur, şi de ar 
fi avut mii de limbi, şi de ar fi trăit cât de mult, totuşi 
nu ai fi fost atât de minunat şi admirat ca acum. Adecă, 
că nu trec acestea nepedepsite de Dumnezeu, şi cum 
s-ar întâmpla.

«Prin credinţă Enoh s-a mutat ca să nu vază moartea, 
şi nu s-a aflat, pentru că l-a mutai pre el Dumnezeu, câ 
mai ’nainte de ?nutatea tui a fost mărturisit, că a bine- 
plâcut lui Dumnezeu-. Ş i fără de credinţă nu este cu pu
tinţă a bine plăcea lui Dumnezeut că trebuie cel ce se a- 
propie de Dumnezeu să crează cum că este, şi celor ce‘ t 
ca.utâ pre dânsul este dătător de p la tă» (Vers. 5. 6). 
Acesta a arătat încă şi o mai mare credinţă decât Avei. 
Şi de ce? Căci de şi faptul s-a petrecut în urma aceluia, 
totuşi cele întâmplate cu acela erau de ajuns a’l depărta 
de calea cea dreaptă. Cum? Apoi el n’a zis cătră sine 
însuşi, ca mulţi alţii: «şi ce folos am să am de aici? Că 
Dumnezeu a prevăzut că Avei va fi ucis, fiindcă a zis
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lui Cain: «ai păcătuit, să nu mai adaogi încă»*') A  fost 
cinstit de Avei, şi cu toate acestea nul-a apărat». Dară 
nici aceasta nu l-a făcut leneş, şi n-a zis: ce folos aşi 
avea de osteneiele şi primejdiile ta care m-aşi expune ? 
Avei a cinstit pe Dumnezeu, şi totuşi Dumnezeu nu l-a 
apărat. Deci, ce lolos are cel ce luge de pedeapsa lui 
Cain ? Cu ce s-ar putea folosi ? Sâ ne închipuim încă câ 
el ia o pedeapsă grea; ei! dară ce este aceasta iaţă de 
cel ucis? Nimic din toate acestea n-a spus, nici n-a cu
getat, ci toate acestea c-ovârşindu-ie, el ştia bine, că dacă 
este Dumnezeu, numai de cât câ este şi răsplată, de şi 
încă nu ştia nimic despre înviere.

Deci, dacă cei ce încâ nu ştiau nimic despre înviere, 
şi totuşi cele de aici le au văzut cu totul din contra, şi 
au bine plăcut atât de mult lui Dumnezeu, cu cât mai 
mult noi ? Aceia nu ştiau nici despre înviere, nici exem 
ple nu văzuse. Deci tocmai aceasta l*a făcut ca să bine 
placă lui Dumnezeu, de şi cu nimic nu se bucurase, fiind
că ştia că el este răsplătitor al faptelor bune. «Cum? zici 
tu; lui Avei îa  răsplătit oare»? Aşa dară raţionamentele 
omeneşti una pun înainte, iară credinţa alta, şi contrară 
chiar celor ce se văd. «Deci dacă voi, zice, vedeţi că 
aici. nu vă bucuraţi cu nimic, nu vă tulburaţi.»

Dară oare cum s’a mutat Enoh prin credinţă ? Apoi a 
bine plăcea a fost cauza mutârei, iară credinţa .cauza că 
a binepiâcut lui Dumnezeu. Dară daca nu ştia câ va pri
mi răsplata, cum de bineplăcea lui Dumnezeu r «Şi fă ră  
de credinţă nu este cu putinţă a bineplăcea lui Dumnezeu* 
(Vers. 6) zice. Aşa câ dacă cineva crede că este Dum
nezeu şi răsplată, va avea recompensa. De aici dară vine 
a bineplăcea lui Dumnezeu. «Că trebue cel ce se apropie 
de Dumnezeu sâ creadă cum câ este» zice, iară nu ce 
anume este. «Cum câ este» are nevoie de credinţă, şi nu 
de raţionamente omeneşti, pe când «ce anume este> 
poate fi supus raţionamentelor noastre; sau că dacă el 
este răsplătitor, aceasta are nevoe de credinţă, şi nicide
cum de raţionamente. Cum ar fi cu putinţă de a cerne

*) In  ediţiunea noastră obişnuita, tex tus receptus, nu este  această expre- 
siune, ci numai : „De ai f i  adus ilrcpt şi ai f i  îm părţit drepi, n-ai fi păcattul; 
iaci; ta Unt se va întoarce.*
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cu raţionamentele noastre cele ale esenţei,' adecă ale 
fiinţei lui Dumnezeu ? Căci ce raţionament ar fi în stare 
de a ajunge până la a cunoaşte însuşirile lui Dumnezeu. 
Uniia zic că toate cele existente se găsesc şi se poartă 
încoace şi încolo în mod automat. Ai văzut deci, că dacă 
nu credem, apoi nu numai ideea de răsplată, ci chiar şi 
aceia despre existenţa Iui Dumnezeu, pier toate şi dis
par dinaintea noastră ?

Mulţi întreabă unde s’a mutat Enoh, şi de ce s ’a mutat, 
şi de ce nici dânsul şi nici Iîie n’au murit, şi dacă încă 
trăiesc, cum trăiesc, unde trăiesc şi în ce fel r Dară e 
de prisos de a le cerceta acestea. Cum că acesta s’a 
mutat, iarâ acela s’a înălţat, au spus scripturile; dară 
unde anume sunt, şi In ce fel se găsesc, nu spun nimic, 
fiindcă scripturile nu spun nimic mai mult, decât cele 
trebuitoare. Faptul acesta, zic, despre mutarea lui Enoh, 
s’a petrecut, ca astfel dela început chiar sufletul .ome
nesc să capete speranţa de omorârea morţii, şi de ni
micirea tiraniei diavoleşti, şi câ moartea va fi răpusă. 
S’a mutat Enoh nu mort, ci <tca sâ nu vadâ moartea». 
De aceia a şi spus că viu fiind s’a mutat, şî că a bine- 
plâcut lui Dumnezeu. Dupre cum un tatâ oarecare ame
ninţând pe fiul său, voieşte de sigur ca imediat să-i ierte 
şi să înlăture ameninţarea, însă stăruîeşte şi aşteaptă 
încă spre a-1 vedea cuminţindu-se, şi deci lasă în picioare 
ameninţarea, tot aşa şi Dumnezeu, vorbind aşa zicând 
omeneşte, nu a mai aşteptat, ci dela început chiar a 
arătat că moartea a fost desfiinţată. Mai întâi însă a 
lăsat ca moartea să fie, voind prin aceasta de a înfricoşa 
pe tată prin fiu. Căci în adevăr voind a arăta că hotâ- 
rîrea luată este sigură, nJa supus deodată numai pe cei 
răi pedepsei, ci chiar şi pe cel ce a bineplăcut lui, pe 
Avei zic, l-a supus pedepsei, pe acel fericit, şi după 
aceasta d e ’hdatâ a mutat pe Enoh. Nici nu l-a înviat pe 
acela, ca să nu se încurajeze dela început, iară pe acesta 
l-a mutat de viu, cu alte cuvinte prin Avei a înfricoşat, 
iarâ prin Enoh Insuflă în oameni zelul şi râvna de a-i 
bineplăcea. j Aşa că cei ce zic că toate se desfăşură în 
mod automat, şi nu aşteaptă nici o răsplată, ca şi Elinii, 
de sigur că nu bine plac lui Dumnezeu, iară celor ce-I
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caută, prin fapte şi prin cunoştinţă el este răsplătitor 
drept. >

) Deci, dacă avem răsplătitor aî laptelor noastre, să 
facem totul ca să nu rămânem lipsiţi de răsplata virtu- 
ţei, căci a trece cu vedere asemenea răsplată, şi a o 
dispreţul, este vrednic de mii de îacrămi, căci precum 
celor ce-1 caută pre cl devine răsplătitor, aşa şi celor ce 
nu-l caută devine contrarul, adecă pedepsitor». Căutaţi) 
zice, şi veţi afla*. (Math. 7, 7). Şi cum oare am putea 
afla pe Domnul? Gândeşte-te cu cStă greutate se găseşte 
aurul. «Jn ziua năcazului meu pre Domnul arn căutat, 
zice, cu mânele mele noaptea înaintea tui, şi nu m-am 
amăgit > (Ps. 76, 2), adecă că precum căutăm lucrul per- 
dut, aşa să căulăm pre Dumnezeu, Oare nu avem min
tea aţintită spre ceia ce căutăm ? Oare nu întrebăm pre 
toţi? Oare tiu facem călătorii îndelungate? Oare nu făgă
duim bani? De pildă, fie perdut un copil al nostru; ei 
b in e! ce nu am face ? Câte ţâri şi mări oare nu am sco
toci căutându-1 ? Oare nu am pune pe al doilea plan banii, 
sau casele, sau totul în fine, în schimbul aflărei lui ? Iară 
dacă îl găsim, îl îmbrăţişăm şi nu-l mai părăsim. Când 
noi căutăm ceva, facem totul spre a afla lucrul dorit. 
Apoi cu cât mai mult trebue a face aceasta, fiind vorba 
de Dumnezeu ? Dupre cum căutăm ceva din ceie trebui
toare, tot aşa— dacă nu şi mai mult— trebue a cauta 
pre Dumnezeu.

De cât, fiindcă suntem slabi şi neputincioşi, caută pe 
Dumnezeu măcar pe atâta, pre cât cauţi pe copilul sau 
banii tăi. Oare nu Iaci călătorii pentru aceasta? Oare n-ai 
călătorit nici-odată pentru bani? Şt n-ai făcut totul pen
tru aţi ajunge scopul ? Oare nu te-ai încurajat când i-ai 
găsit? «Căutaţi, zice, şi veţi afla-*. Cele căutate au ne
voie de multă grijă, mai ales când e vorba de Dumne
zeu, căci mari sunt piedicele, multe sunt cele ce Întune
că, multe sunt şi cele ce acopăr aşa zicând simţirea noas
tră. Că precum soarele este văzut, şi stă în mijlocul tutu
ror celor de faţă, şi nu avem nevoie de al căuta, iară

’) Partea morală. Despre rugăciunea stăruitoare, şi c* noi trebue a nc 
sustrage dela c«Ie p lro ln teşti. (Voron).
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dacă ne îngropăm într’o prăpastie adâncă, avem nevoie 
de multa osteneală spre a-1 vedea, fie chiar că am face 
totul; tot aşa şi aici, când ne-am afunda în prâpastiea 
poftelor celor rele, când ne îngropăm şi ne afundăm în 
întunerecul patimilor şi a faptelor lumeşti, deabea putem 
privi, deabea putem ridica privirea, deabea zărim. Cel ce 
este afundat într’o groapă adâncă, cu cât priveşte în sus, 
cu atâta se apropie de soare.

Sâ lepădăm deci de la noi pulberea ce ne împresoară, 
să împrăştiem negura ce ne acopere, căci este deasă şi 
nu ne lasă de a vedea înainte. «Dară cum se împrăştie, 
zice, această negură»? Dacă vorr̂  atrage spre noi razele 
soarelui dreptăţii. «Ridicarea mănelor mele jertfă  de sară» 
(Ps. 140, 2), zice. Odată cu mânile să ridicăm şi mintea 
în sus— voi cei iniţiaţi în dogmele noastre creştine ştiţi 
ce voiu să spun ; poate câ ştiţi ce voiu sâ vorbesc şi 
întrezăriţi chiar ceia ce las a se înţelege. Să ridicăm 
deci mintea sus la înălţime. Am cunoscut eu mulţt oa
meni, aproape legaţi de pământ, cari întindeau mânile 
mai mult de cât trebuia, şi nemulţumiţi că nu Ii era 
cu putinţă încă de a se ridica In sus, şi a se ruga 
astfel cu bună voinţă. Astfel voiesc eu a vă afla în
totdeauna, iară dacă nu întotdeauna, cel puţin mai de 
multe-ori, sau dacă nu de multeori, cel puţin şi mai 
rar, fie în rugăciunele de dimineaţă, fie în cele de sară.

Spune'mi te rog: nu poţi sâ întinzi poate mânile?1 In- 
tinde-ţi voinţa, şi pe cât voieşti întinde-o chiar până la 
cer, iarâ de cumva voeşti a te atinge şi de el, sau dacă 
suindu-te în sus ai voi să umbli, îţi este cu putinţă, căci 
mintea noastră este mai uşoară şi mai sprintenă de cât 
orice pasere zburătoare. Şi când ia putere şi de la Duhul 
Sfânt, vai ! cât de grabnică este, cât de iute, cum pe 
toate le examinează de jur-împrejur, şi cum nu ameţeşte 
şi nici nu cade jos. Astfel de aripi să ni făurim, şi prin 
trânsele vom putea să trecem în zbor noianul furtune- 
lor acestei vieţi. Cele mai iuţi dintre paserile zburătoare 
în clipeala ochiului zboară pe deasupra munţilor, pe dea
supra văilor păduroase, pe deasupra stâncelor şi a mă
rilor, fără vre-o vătămare. Astfel este şi mintea noastră, 
căci când ea zboară, când se depărtează de cele pămân
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teşti, nimic n o poate împiedeca, tuturor este superioară, 
până şi săgeţilor celor ascuţite ale diavolului. Nu este 
atăt de sprinten diavolul ca să poată ajunge Ia înălţimea 
ei, ci lasă Ia o parte săgeţile— căci este neruşinat;—  nu 
izbuteşte de sigur, ba încă săgeata se întoarce spre dân
sul, şi încă nu cum s-ar întâmpla, ci chiar în capul lui, 
fiindcă tot ceia ce este azvârlit de dânsui trebuie numai 
decât a se întoarce asupra sa. Câ precum săgeata arun
cată de om loveşte paserea, sau zidul, sau lemnul, sau 
haina, sau că taie aerul, tot aşa şi săgeata diavolului 
trebuie numai de cât de a lovi, iară dacă nu loveşte pe 
cel ochit, atunci fără îndoială că loveşte pe cel ce a aruncat-o.

Cum câ dacă noi nu suntem răniţi, iară diavolul fără 
îndoială este rănit, o putem afla din multe locuri ale sf. 
scripturi. De pildă a uneltit contra lui lob, nu l’a rănit 
însă, ci s’a rănit pe sine singur. A uneltit contra lui Pavel, 
însă nu l’a putut răni, ci s’a rănit singur. Peste tot se 
întâmplă aşa, peste tot se poate vedea aceasta, dacă 
suntem cu băgare de samă. Când el va lovi, se va Iovi 
.singur; cu atât mai mult încă când întârîndu-ne şi înar- 
mându-ne contra lui cu pavăza credinţei; ne vom găsi în 
siguranţă, ca să devenim neînvinşi.

Săgeată a diavolului este pofta cea rea şi vătămătoare. 
Ea este patimă, şi mai cu samă foc şi flacără, care ră
peşte, arde şi nimiceşte, insă noi cu îndelunga răbdare 
şi cu îngăduinţa o putem stinge. Precum farul Înroşit în 
foc când este băgat în apă, nimiceşte puterea focului, tot 
aşa şi patima căzând asupra celui ce are răbdare, cu ni
mic nu-l vatămă ba încă îl foloseşte, şi el mai mult se 
stăpâneşte. Nimic nu este egal cu îndelunga răbdare. Cel 
ce îndelung rabdă, nici-odată nu poate fi dispreţuit, ci 
dupre cum trupurile cele vânjoase nu pot fi lovite, tot 
aşa şi astfel de suflete, care sunt mai pre sus de săgeţi. 
Cel ce îndelung rabdă este atât de înalt, încât că nu’l 
poate ajunge săgeata ca să-l răniascâ. Când diavolul se 
înfuriazâ, tu rîde, însă să rîzi nu pe faţă, ca să nu se 
înfurieze, ci rîzi în sine-ţi. Căci şi copiii cei mici când ne 
lovesc cu mânie, noi, ca cum ne-am apăra, rîdem. Când 
tu vei rîde, între tine şi dânsul va (fi atâta deosebire, pe 
câtă este între copil şi bărbat, iară dacă te înfuriezî, atunci

] S
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ai devenit copil, căci cei ce se înfuriează sunt mai proşti 
decât copii. Spune’mi, te rog: când cineva se încruntă 
către un copil înfuriat, oare nu rîde atunci copilul? *.Omui 
cel mult răbdător este cu mare înţelepciune, iară cel foarte 
fricos este neînţeleft*. (Prov. 14, 30), zice. Această înţe
lepciune mare, deci, să o urmăm, ca astfel sâ nc învred
nicim bunătăţilor celor făgăduite nouă, întru Christos Iisus, 
Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul 
Duh se cade slava, stăpânirea şi cinstea acum şi pururea 
şi tn vecii vecilor. Amin.

OMILIA. X X I I I
«Prin credinţă răspuns luând Noe de acele care încâ 

nit erau văzute, temându-se a făcut corabie spre mântuirea 
casei sate, prin  care a osândit lumea, şi dreptăţei cei du
pre credinţă s'au făcut moştenitor». (Cap. 11, 7).

* Prin credinţă, zice, răspuns luând N oe», duprecum şî 
Fiul lai Dumnezeu vorbind despre venirea lui zicea: 
silele lui Noe se însurau şi se măritau-». (Luca 17, 26, 
27).- De aceia şi Apostolul le-a amintit prin aceiaşi ase
mănare, căci exemplul cu Enoh a fost dat ca un exem 
plu numai de credinţă, pe când cel dat cu Noe e un 
exemplu şi de necredinţă. Aceasta este adevărată mân
gâiere şi îndemnare, când numai cei ce cred se găsesc 
în stare bună şi fericită, ci cănd şi cei ce nu cred păti
mesc contrariul. Căci ce zice ? *Prin credinţă răspuns 
luând*. Şi ce va să zică <răspuns luând» ? Adecă, fiindu’i 
prezis, spunându-i-se mai dinainte. Prin această expresiune 
apostolul înţelege prorocia^ precum şi zice aiurea: «Şi era 
lui făgădait de Duhul sfânt ca sâ nu vază -moartea».... 
(Luc. 2, 26), şi iarăşi: «Deci ce-i zicea lui Dumnezeescut 
răspuns». (Rom. 11, 4) ? Ai văzut egalitatea Duhului Sfânti 
Că precam Dumnezeu răspunde adecă precum Dumnezei 
Tatăl înştiinţază mai dinainte, aşa şi Duhul Sfânt. Şi d< 
ce oare a grăit Apostolul aşa ? Pentru ca să arate ci 
prorocia este o descoperire dumnezeească (/pvjţjLauo;jio5)

< De acelea ce încâ *nu erau văzute», zice, adecă de po
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top, *temându-se a făcut corabia». De sigur că raţiona
mentul omenesc nimic din acestea nu a născocit, căci se 
însurau doară şi se măritau, aerul era curat, semne însă 
nu erau, şi totuşi el (Noe) s'a temut. «Prin credinţă, zice,
* răspuns luând Noe de acele care încă nu erau văzute, 
temându-se a făcut corabie spre mântuirea casei sale*. 
Cum ? «.Prin care a osândit lumea*. I-a arătat aici pe
dânşii vrednici de osândă dacă nici prin facerea corăbiei
nu s'au cuminţit. * Ş i dreptăţii, zice, cei după credinţă
s’au făcut moştenitori:», adecă că din aceasta s’a arătat 
drept, câ a crezut lui Dumnezeu. Că aceasta este cu ade
vărat a unui suilet curat, care nu pune la îndoială nici 
unu] din cuvintele sale, ca necredinţa care face cu totul 
din contra. Credinţa însă este învederat că lucrează drep
tatea. Că precum noi am fost puşi în cunoştinţa de gheena 
aşa şi acela. Deşi rideau atunci de dânsul, de şi’l luau 
în bătae de joc, el totuşi nimic nu lua în băgare de
samă, ci continua cu lucrul corăbiei.

«Prin credinţă cel ce s-a chemat Abraam au ascultat de 
a ieşit la locul care era să-l ia întru moştenire, şi a ieşit 
neştiind unde merge. Prin credinţă a mers Abraam la p ă 
mântul făgăduinţei, ca la un pământ străin, în corturi lo
cuind cu Isaac şi cu lacob, cu cei dimpreună moştenitori 
ai aceleiaşi făgăduinţe» (Vers. 8. 9). Căci pe cine văzuse 
el, spune’mi, ca să -l imiteze ? Tata Elin avea, şi idolo- 
latn?, pe proroci nu-i auzise, şi nu ştia unde mergea. 
Fiindcă spre aceştiia priveau cei ce crezuse .dintre Iudei, 
ca uniia ce se bucurase de multe bunătăţi, apoi aposto
lul arăta că nimeni dintre dânşii n-au dobândit nimic, 
toţi au rămas fâră plată, şî că nimeni n’a primit recom
pensă. Abraam a ieşit din ţara şi din casa părintească, 
şi a ieşit fără să ştie unde se duce. Şi ce este de mi
rare dacă şi el, şi sămânţa Iui au locuit in felul acesta ? 
Că văzând că făgăduinţa nu se împlineşte, dânşii nu au 
căzut în piroteaiă, căci zisese: * Voiu da ţie pământul 
acesta, şi seminţei tale» (Facere 12, 7) A văzut pe fiul 
său vieţuind ca bejănar, sub corturi, cum şi nepotul său 
iarăşi s a văzut locuind pe pământ străin, şi totuşi nu 
s-a tulburat de loc.

Cu Abraam deci s-au petrecut aşa, de oare ce după
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aceasta urma ca sâ se împlinească făgăduinţa dată se
minţei sale, deşi chiar şi către dânsul s-a fost zis: *.că 
ţie şi seminţei t a l e şi nu «prin seminţa ta, ţie^, ci «-ţie 
şi seminţei tale», — şi cu toate acestea nici el, nici Isaac, 
nici lacob nu s-au bucurat de făgăduinţă. Căci unul a 
slujit cu plată, celălalt a fost alungat, iară el a căzut aşa 
zicând de teamă, şi pe unele le-a luat prin război, iarâ 
pe altele de sigur că le-ar fi pierdut, dacă nu ar fi avut 
ajutorul lui Dumnezeu. De aceia şi zice: «Cm cei din pre- 
ună moştenitori ai aceleeaşi făgăduinţe»} adecă nu numai 
el singur, dară şi moştenitorii lui. După aceia apoi a 
adaos încâ ceva mai lămurit de cât cele spuse, zicând: 
«Prin credinţă aceştiia toţi au murit neluând făgăduinţele» 
(Vers . 13). Două lucruri sunt demne de cercetat aici: 
cum se face că după ce mai Sus spune că: *Prin- cre
dinţă Enoh s-a Mutat, ca să nu vază moartea» la urmă 
zice câ: «Prin credinţă toţi aceştiia au murite, şi apoi 
iarăşi zicând: neluând făgăduinţele»■ mai sus arată că 
Noe a luat plată mântuirea casei lui, şi că Enoh s-a mu
tat, iarâ că Avei incă şi după ce a murit, grăieşte, şi că 
Abraam au mers la pământul făgăduinţei, şi la urmă 
spune că: * Prin credinţă aceştia toţi au murit neluând
făgăduinţele» > Deci ce este aici ? şi ce vrea să spună el P 
Este necesar de a dezlega pe cea dintâi, şi după aceia pe 
a doua. «Prin credinţă aceştiia taţi au murit* zice. Dară 
exprcsiunea «toţi* de aici este pusă nu ca cum au murit 
cu toţii, ci că exceptând pe acela (Enoh), toţi ceilalţi 
au murit, pe carii îi ştim că sunt morţi. Cât priveşte pen
tru expresiunea «neluând făgăduinţele'», aceasta «ste ade
vărat, că nu aceasta trebuia sâ fie făgăduinţa dată lui Noe.

Dcci, de care făgăduinţi grăeşte el aici ? Căci Isaâc şi 
Iacob.au luat făgăduinţele pământului; dară cei de pe 
lângă Noe, Avei şi Enoh care făgăduinţi au luat ? Deci, 
sau câ grâeşte de aceşti trei, sau că deşi grăeşte de 
aceştia, nu aceasta însă era făgăduinţa, de a fi admirat 
Avei şi nici de a se muta Enoh, sau de a se mântui 
Noe cu rasa sa, ci toate acestea s’au petrecut cu dânşii 
pentru virtuţile lor, au fost cum s’ar zice o înainte gus
tare, o încercare, o probă a celor viitoare ('j'cUţj.ara Sa ttva 
Yjv r<ov ţte^6yr®v). Căci Dumnezeu ştiind din început că



— 277 —

neamul nostru omenesc are nevoe de multă îngăduinţă, 
apoi ni acordă nu numai cele viitoare, ci şi cele de aici, 
cum de pildă zicea Chrislos ucenicilor săi: « Tot cel ce-şi 
va lăsa casa, sau pe fra ţi, sau pe surori, sau pe tată, sau 
pe mumă, sau pe femeie, sau pe /ii, sau ţarinele pentru  
nume’e meu, însutit va lua, şi vieaţa de veci va moşteni* 
şi iarăşi « Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea, şi toate acestea se vor adaoge vouă'» (Math. 19, 
29. 6, 33). Ai văzut cum toate acestea ni sunt date In 
parte chiar cu prisosinţă, ca astfel să nu ne moleşim ? 
Precum şi luptătorii din stadiu cari se 1 ucură de oarecare 
îngrijire când se luptă, însă nu se bucură de întreaga linişte, 
găsindu-se atunci sub legi, ci numai după aceasta se bucură 
de-toată liniştea, tot aşa şî Dumnezeu nu ni îngăduie a ne 
bucura de toate bunurile aici. Ni acordă desigur şi aici, însă 
întreaga făgăduinţă a rezervat-o pentru viitor. Şi cum 
că aşa este, o a învederat prin deducţiune, zicând: 
«Ci de departe văzându-lc şi mcltinându-se lor*. Aici 
iasă a se Înţelege ceva tainic, căci arată că au !uat mai 
dinainte toate cele ce sunt spuse pentru cele viitoare, 
pentru înviere, pentru îtnpărăţiea lui Dumnezeu, pentru 
toate celelalte pe care Christos venind le-a propoveduit, 
căci pe acestea le numeşte fftgăduinţi, sau că aceasta 
spune, sau că dacă nu le-au primit, totuşi încrezându se 
în primirea lor, au adormit, şi s’au încrezut numai prin 
credinţă. v-De departe văzăndu-le», zice, arătând că mai 
’nainte cu patru generaţii, căci după acestea au ieşit din 
Egipet. «.Şi închinându-se*, zice, adecă bucurându-se, 
Atât de încredinţaţi erau ei de acestea, încât că se şi 
bucurau, punând înainte metafora cu cei ce plutesc pe 
mare, cari dedeparte văd oraşele cele dorite, . pe care 
mai ’nainte de a intra in ele încă şi-le însuşesc prin sa
lutul trimis din depărtare. «Câ aştepta cetatea care are 
temelie, a căreia meşter şi făcător este Dumnezeu» (Vers, 
10). Ai văzut că fxpresiunea <s-au luai» este în loc de 
au primit prin credinţă, s’au încrezut în acele făgăduinţe? 
Deci, dacă a se încrede numai, însamnă a lua, atunci 
este cu putinţă şi nouă de a lua, fiindcă deşi ei nu s ’au 
bucurat de acele făgăduinţe, cu toate acestea prin dorinţa 
de ele dânşii le vedeau.
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Şi de ce oare să fie aşa ? Pentru ca noi să ne ruşi
năm, că adecă acelora făgâduindu-se cele de pe pământ, 
dânşii totuşi nu dădeau nici-o atenţiune, ci căutau ceta
tea cea viitoare, în timp ce noi, deşi Dumnezeu în tot 
felul ni-a vorbit de cetatea de sus, totuşi căutăm pe cea 
de jos. Li-a spus lor: «vă voi da'vouă cele din vieaţa 
prezentă», dară fiindcă a văzut, sau mai bine zis fiindcă 
dânşii s’au arătat pre sine vrednici de mai mari bunuri, 
apoi atunci nu i a lăsat de a mai lua acestea, ci acele 
mai mari, voind a ni arăta nouă că au fost vrednici de 
mai mari, nevoind a se lega de cele de aici, ca şi cum 
cineva ar figădui unui copil înţelept lucruri copilăreşti, 
nu spre a le lua, ci dovedindu-i filozofia împrejurărilor, 
l-ar iace de a căuta la lucruri mari. Prin aceasta eî arată, 
că dânşii se depărtau atât de mult de pământ, încât că 
nu primiau nici chiar ceie date. De aceia deci nepoţii 
lor primesc, fiindcă dânşii erau vrednici de pământ.

Dară oare ce însamnă ^cetatea care are t e m e l i i Ce? 
temeliile cetăţii aceştiia nu sunt temelii ? în raport cu 
temeliile acelea de sigur că nu sunt. *A căreia meşter 
şi făcător este Dumnezeu». Vai! Ce laudă mare se aduce 
cetăţii aceliea ! <Prin credinţă, zice, şi însăşi Sara putere 
spre zămislirea seminţei a luat, şi peste vremea vârstei a 
născut> (Vers. 11). Aici a început a li însufiâ mai mult 
curaj, de vreme ce se arată mai ,mici de suflet de cât o 
femeia. Dară ar putea zice cineva : «cum prin credinţă
Sara a căpătat putere de a zămisli, dacă chiar a râs la 
auzul acestora» ? Râsul i a venit din necredinţă, iarâ frica 
din credinţa, câci a zice : «A'k am râs* a venit de la 
credinţă. De aceia deci, fiind alungată aşa zicând necre
dinţa din sufletul ei, în loc a intrat credinţa.

«■Prin credinţă, zice, şi însăşi Sara putere spre zămis
lirea seminţei a luat, şi peste vremea vârstei a născut». 
Ce însamnă «spre zămislirea seminţei» > Spre primirea şi 
reţinerea seminţei, adecă cea stearpă şi moartă spre naş
tere, a luat putere spre primirea seminţei. Vătămarea ei 
tra îndoită: pe deoparte din cauza timpului, căci îmbă
trânise cu desăvârşire, iară pe de alta din cauza naturei, 
£ind stearpă.

«Pentru aceia şi dintru unul şi acela în că mai mort
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fiind, s au născut ca stelele cerului cu mulţimea, şi ca ni
sipul cel fâră  de număr de pe lângă, mare» (Vers, 12). 
Nu spune numai că a născut, ci încă că s’a făcut mumă 
a atâtor urmaşi, ca cum au s ’au învrednicit nici pânte
cele cele mai producătoare. «Ca stelele cerului* zice. 
Dară cum de îi numără de mai multe ori, de şi spune 
în altă parte: «Caută la cer şi numără stelele, şi de le 
vei putea numără pre ele (Facere 15) aşa va Ji şi sămânţa 
ta » ? Adecă că precum nu se pot număra stelele cerului, 
aşa nu se va putea număra nici sămânţa voastră. Sau câ 
vorbeşte aici prin exageraţie, sau câ a spus aşa de cei 
ce îi vor succedă pe dânşii într’una. Pe strămoşii unei 
case este cu putinţă de a-i număra, ca de pildă cutare 
este fiul cutăruia, iarâ acesta al cutăruia, pe când aici 
nu se poate, de oarece mulţimea neamului fiind compa
rată cu stelele cerului, nu se poate număra. Astfel sunt 
făgăduinţele lui Dumnezeu. Deci dacă cele făgăduite în 
parte sunt atât de minunate, atât de paradoxe, atât de 
măreţe şi splendide, ce fel vor fi acelea care sunt date 
din prisosinţă?

') Ce poate fi mai teri cit pentru cineva ca împlinirea 
dorinţelor, şi mai grozav ca neîmplinîrea acelor dorinţe r 
Că dacă cel alungat din patria sa este căinat de toţi, 
şi dacă pierzâirdu-şi clironomiea este crezut ca ctl mai 
de plâns dintre oameni, dară încâ cel ce a pierdut cerul 
şi bunurile de acolo, de câte lacrămi nu este vrednic 
oare? Sau mai bine zis nu de lacrămi, căci plânge cineva 
când sunt la mijloc niscareva patimi, de care nu este 
acela vinovat; — dară când cu propria lui voinţă el este 
învăluit în răle, nici de lacrămi nu mai este vrednic, ci 
de jălit. Mai cu samă de jălit, fiindcă şi Domnul nostru 
Iisus Christos a lacrămaţ şi a jălit Ierusalimul, deşi era 
încărcat de necucernicie. Cu adevărat că suntem vrednici 
de mii de jâlanii, de mii de plânsuri. Dacă întreaga lume 
ar avea glas, dacă copacii, şi fiarele cele sălbatece, dacă 
paserile şi peştii, şi în fine întreaga lume căpătând glas 
ne-ar jâli pe noi cei căzuţi din bunurile acelea, încă nu 
ar putea jăli şi plânge după vrednicie nenorocirea noastră.

*) Pariea morala. Despre fericirea aşteptată, ţ i  despre dragostea lui D um 
nezeu, (Veron).
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Căci care anume cuvânt, şi care minte ar putea să re
prezinte fericirea, mulţămirea, veselia, slava şi străluci
rea aceea ? Care cuvânt ar putea povesti acea fericire, 
de care zice apostolul în altă parte : «Cele ce ochiul nu 
a văzut, şi urechea nu a auzii, ş i la inima omului n-u s’a 
suit> (I. Cor. 2, 9) ? N’a spus în mod simplu că covâr
şeşte mintea omului, dară încă câ nici n’a cugetat vre
odată cineva la acelea pe csre le-a pregătit Dumnezeu 
celor ce-1 iubesc pre dânsul. Fiind deci Dumnezeu pre- 
gătitoriul acelor bunuri, oare ce ftd vor fi ? Că dacă cel 
ce ne-a făcut dela început, nimic necontribuind noi cu 
ceva bun, şi încă ne-a hărăzit atâtea bunuri, ca de pildă 
raiul, convorbirea cu dânsul, nemurirea ne-a făgăduit, 
vieaţă fericită şi lipsită de griji, — apoi celor ce $u făcut 
atâtea isprăvi, celor ce s’a luptat atâta şi au suferit atâ
tea necazuri pentru dânsul, ce nu li va hărăzi oare ?

Pe Fiul său cel unul născut nu l’a cruţat pentru noi; 
pe Fiul său cel adevărat l'a dat morţii pentru noi, carii 
îi eram duşmani. Dară dacă fiindu-i duşmani, şi totuşi 
ne-a învrednicit devenind prietenii săi? Ce nu ne va da, 
după ce ne-am împăcat cu dânsul : Bogat fiind foarte, 
el totuşi nepovestit doreşte şi face totul spre a avea prie
tenia noastră, iară noi câtuşi de puţin nu ne sârguim 
spre aceasta, iubiţilor! Şi ce spun eu că nu ne sârguim, 
căci nici nu voim măcar de a ne învrednici de bunătă
ţile acelea, precum voieşte el ? Cum că el voieşte aceasta 
maî mult decât noi, a dovedit-o prin cele ce a făcut. Noi 
deabea poate că dispreţuim puţin aur pentru noi înşi-ne, 
iară eî a dat şi pe Fiul său pentru mântuirea noastră.

Sâ ne sârguim deci precum trebuia de a avea dragostea 
lui Dumnezeu, iubiţilor; să ne bucurăm de prietenia Iui. 
« Voi prietenii mei sunteţi, zice, de veţi face cele ce gră
iesc vouă» (foan 15, 14). Vai! Pe duşmanii săi carii se 
găseau departe de dânsul, şi de cari fătă de asemănare 
se deosebea prin toate, pe aceştira i-a făcut prieteni, şi-i 
numeşte prieteni! Dară atunci ce nu am prefera oare de 
a face pentru ca să avem această prietenie ? Noi de multe 
ori ne şî primejduim pentru prietenia oamenilor, în timp 
ce pentru prietenia lui Dumnezeu nici bani nu ne în
durăm a cheltui. Deci, cele ale noastre sunt vrednice de
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jălit, de lacrămi multe şi de bocet. Am căzut din nădej
dea noastră, ne-am umilit din înălţimea noastră, ne-am 
arătat nevrednici de cinstea ce ni-a dat-o Dumnezeu, ne
recunoscători, şi după toate binefacerile ne-am arătat şi 
netrtbnici chiar, căci diavolul ne-a de&brăcat de toate 
bunătăţile. Noi carii ne-am învrednicit de a deveni fiii, 
fraţii şi împreună' moştenitori ai săi, cu nimic nu ne mai 
deosebim de duşmanii şi de cei ce’f batjocoresc pre 
dânsul.

Dară apoi care ne va fi mângâierea ? El ne-a chemat 
pe noi îa ceruri, iarâ noi ne-am prăbuşit înşi-ne în gheena. 
Blestemul, minciuna, tâlhăria şi preacurviea sunt împră
ştiate pe pământ; uniia amestică sângele cu sânge, iară 
alţii fac fapte mai răle decât omorul. Mulţi dintre cei ne
dreptăţiţi, mulţi dintre cei căzuţi victimă avariţie!, doresc 
mii de morţi, mai bine decât a pătimi de acestea, şi dacă 
n’ar avea teamă de Dumnezeu, şi-ar curma zilele. Aces
tea, deci, nu sunt mai xăle decât omorul? « Vai mie su
flete, zice tânguindu-se Prorocui, câ a pierit cel credincios 
depe pământ, şi cel ce face drept între oameni, nu este'». 
(Miheia 7, 1. 2), acum însă şi noi ar trebui să strigăm 
aceasta pentru noi înşi-ne. Dară voi nu vă mişcaţi de loc 
Ia acest bocet al Prorocului, ba poate că uniia rid, şi o 
iau ca un semn rău Apoi tocmai de aceia trebuie a 
prelungi plânsul că suntem atât de smintiţi, în cât că 
nici nu şt'm câ suntem aşa, şi râdem, în timp ce ar 
trebui să oftăm şi să plângem. *Se descopere, omule, 
mânia lui Dumnezeu din ceriu, peste toată pâgănâtatea 
şi nedreptatea oamenilor» (Rom. 1, 18), zice, precum şi 
aiurea iarăşi: «Dumnezeu arătat va veni, Dumneztul nostru 
şi nu va tăcea (Ps. 49, 3), foc înaintea lui va arde , şi 
împrejurul lui vifor foarte», sau şi aiurea, unde zice 
Prorocul: «Că iată vine ziua arzând ca un cuptor, şi va 
arde pre ei» (Malahia 4, 1). Acestea nimer-i nu Je
pune în minte, ci dispreţuieşte mai mult ca pe nişte 
mithuri toate aceste dogme înfricoşate, pe care le calcă 
în picioare. Nu este nici unul care sâ asculte, iarâ cei 
ce le ridiculizază şi’şi bat joc de ele, sunt mulţi de tot. 
Ce scăpare vom avea? Unde vom găsi mântuire? Iată 
am topit, am pierit ne-am prăpădit, ne-am făcut dene-,
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râs duşmanilor noştri, şi obiect de batjocoră Elinilor şi 
demonilor.

Acum diavolul cugetă lucruri mari, se bucură şi se ve
seleşte, iară îngerii cărora suntem încredinţaţi spre pază, 
toţi sunt ruşinaţi şi amărâţi. Nimeni nu se întoarce la 
calea cea dreaptă, toate ale noastre le consumăm fără 
vr'un folos, iară vouă ■ vi se pare că noi aiurăm. Este 
timpul deci şi acum de a chema de martor ceriul, că 
nimeni nu ascultă, şi de a mărturisi stihiile lumei. *Auzi 
cerule şi ascultă pământule» (Isaia 1, 2), zice Prorocul, *că 
Domnul a grăit*. Daţi mână de ajutor, deci, celor pierduţi, 
voi cari niciodată nu v-aţi lăsat în beţii, voi cei sănătoşi 
ajutaţi pe cei bolnavi, voi cei ce privighiaţi, sprijiniţi pe 
cei ieşiţi din minţi, pe cei smintiţi. Nimeni, vă rog, sâ 
nu cruţe nimic pentru mântuirea prietenului, şi certarea 
sau înfruntarea ca un singur ţel să aibă: folosinţa lui: 
când ffiguriie scutură pe cineva, chiar şi slugile au datoria 
şi dreptul de aJl stăpâni. Când acela, zic, e cuprins de o 
mare fierbinţaiă şi sufletul îi este tulburat, stă de faţă 
droaia de slugi, şi atunci nimeni nu va să ţină samă de 
legea privitoare la stăpâni, în dauna stăpânului.

Sâ ne întoarcem din calea cea rătăcită, vă rog. Lupte 
zilnice, scufundări, mii de pierderi împrejurul nostru, şi 
mânia luî  Dumnezeu clin toate părţile ne împresoară. 
Noi însă suntem pare că mulţămiţi, şi ne găsim liniştiţi. 
Toţi ne îmindem mânile spre hrăpirea avutului altora, şi 
nimeni spre ajutorarea lor; toţi spre furtişag, şi nimeni 
spre sprijinirea celui slab. Fiecare se sileşte acum să-şi 
înmulţească averea şi nimeni ca să ajate pe sărac. Fie care 
aleargă spre a- şi grămădi bani peste bani, pentru care are cea 
mai mare grijă, nimeni însă nu se gândeşte la mântuirea su
fletului său. Toţi pare câ au o singură groază : mu cumva, 
îi zici, să devenim săraci». Dară ca să nu cadă în gheena, 
nimeni nu tremură, nimeni nu se teme.

Toate acestea, iubiţilor, sunt vrednice de osândă, sunt 
vrednice de plâns, sunt vrednice de pâră. Nu voiam a 
spune acestea, dară sunt silit de durerea ce o simt, — 
vă rog de a mă ierta — căci" împins de mâhnire mă văd 
silit de a grăi multe, pe care dealmintrelea nu aşi voi ale 
grăi. Rana o v ă l adâncă, nenorocirea mare, şi toate re
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lele cele ce ne-au cucerit pe noi sunt nespus de mari. 
«Cine va da capului meu apă, zice, şi ochilor mei izvoare 
de lacrămi* (Iercm. 9, 1) ca să plâng? Să plângem, iubi
ţilor, sâ plângem, sâ suspinăm. Pcate câ vor fi uniia din 
cei de faţă carii zic «ni vorbeşte de lacr?mi numai, de 
bocete Sntr’una». Nu voism, credeţi mâ, pu voiam, ci din 
contră eugomii şi laude să vă aduc,— dară atum nu este 
timpul de acestea. Nu a plânge, iubiţilor, este ceva râu, 
ci răul tste de a face lucruri vrednice de plâns; nu a se  
boci cineva este uricios, ci de a iace fapte vrednice de 
bocit, să nu fii pedepsit, şi atunci nici eu nu voiu plânge; 
să nu mori, şi atunci nici eu nu voiu jâli. Când trupul 
unui mort stă de faţă, tu voieşti ca toţi să jelească îm
preuna cu tine, iarâ pe cei ce nu plâng îi crezi ca anti
patici ţie: şi un S L f k t  pierdut zici casă  nu-l plâng? Dară 
nu pot fi părinte fără să lăcrămez, căci sunt părinte ce 
are dragoste părintească. Ascultaţi ce" zice Pavel: 
mei! pe care iarăşi întru dureri v-am născut» (Gal. 4, 19). 
Care mamă ce a născut a slobozit vre-o dată nişte la
crămi atât de amare ca Pavel? De ar fi cu putinţă de a 
vedea flacăra cugetului meu, apoi ai vedea că eu ard mai 
mult de cât orice femeie sau fată rămasă văduvă fără 
vreme. Nu aşa jăleşte aceea pe bărbatul ei mort, nu aşa 
jâleşte tatăl pe fiu, precum jălesc eu mulţimea aceasta de 
păcătoşi. Nu văd nici un pas spre bine, ci toate ale noastre 
îndreptate spre zavistii şi învinovăţiri aduse aproapelui. 
Nimeni nu face vre-o faptă spre a plăcea lui Dumnezeu, 
ci numai spre a defăima pe aîţîi: «Pe cutare sau cutare, 
zice, să-l vorbim de râu. Cutare este nevrednic de preoţie, 
celălalt vieţueşte ca un necucernic*. Trebuind a jâli pă
catele noastre, noi judecăm pe alţii, şi nici măcar că 
suntem curaţi de păcate, pentru ca să fim îndreptăţiţi de 
a face aşa.

* Cine te alege pe tine ? zice; ş i ce ai tu, pe care nu o 
ai luat?  Iară de ai şi luat. de ce ie făleşti ca cum n-ai 
fi luat» (I. Cor. 4, 7)? De ce tu, dară, judeci pe fratele 
tău, gemând însu*ţi sub povara a mii de păcate? Când 
zici câ cutare este rău, vătămător şi uricios, gândeşte-te 
la tine însu-ţi şi cercetează-ţi serios cele ale tale, şi te 
vei căi desigur de cele grăite contra altora. Nu este un
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alt îndemn mai mare spre virtute, ca acela de a’ţi aduce 
aminte de propriete tale păcate. Dacă aceste două le vom 
rumega în mintea noastră, vom putea a ne învrednici de 
bunătăţile făgăduite, vom putea a ne curăţi pe noi înşi
ne şi a ne face curaţi. Numai cât să ne venim în minte, 
şi să ne îngrijim de lucrul acesta, iubiţilor. Să ne mâh
nim aici cu cugetarca, ca nu cumva să ne mâhnim acolo 
prin pedeapsă, ca astfel să ne bucurăm de veşnicele bu
nătăţi acolo, de unde a fugit toată durerea, întristarea şi 
suspinarea, şi ca să ne învrednicim de bunurile acelea 
care covârşesc toată mintea omenească, întru Christos 
Iisus Domnul nostru, că a lui este slava şi stăpânirea în 
vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X I V
«Prin credinţă aceştiia toţi au murit neluând făgăduin

ţele, ci de departe văzându-le şi închinându-se lor, şi măr
turisind că streini ş i nemernici sunt pre pământ. Că cei ce 
grăiesc unele ca acestea, arată că moştenire caută ’) şi de 
şi-ar J i adus aminte de aceia dintru care ieşise, aveau 
vreme să se întoarcă. Iară acum de cea mai bună doresc, 
adecă de cea cerească. De aceia nu se ruşinează de dânşii 
Dumnezeu, a se chema Dumnezeul lor, că li-au gătit tor 
cetate». (Cap. 11, 13 — 16.)

Cea întâi virtute, şi chiar toată virtutea este de a fi 
cineva străin de lumea aceasta şi drumeţi, neavând ni
mic de comun cu lucrurile de aid, şi a se depărta de 
ele ca de ceva străin, precum au făcut lericiţi aceia, de 
care zice: «Ucişi au fost cu pietre, s-au herestuit, ispitiţi 
au fo st, cu ucidere de sabie au murit. Au umblat în co
joace şi în piei de capră, tipsiţi fiind necăjiţi, de rău su
păra ţi, cărora nu era lumea vrednică* (Cap. 11, 37 .38). 
Aceia se ziceau pe sine a fi străini iară Pavel a spus şi 
ceva mai mult de sinej căci nu s-a numit pe sine străin, 
ci-mort în lume, şi lumea moartă pentru dânsul, «Că mie,

’} O r ig in a lu l  z ic e  c ă  «patrie caută» p e  c â n d  î n  e d i ţ i u n e a  n o a s t r ă  c u v â n t u l  
D^trie e s t e  î n l o c u i t  Drin moştenire.
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zice, lutnea s-a reslignit, şi eu lumii». (Gal. 6, 14). Dară 
noi şi ca cetăţeni, şi încâ mai ales ca cetăţeni, totul fa
cem aici, şi ceia ce erau drepţii pentru lume ■— străini 
şi morţi — aceasta suntem noi pentru cer, sau mai bine 
zis, ceia ce au fost aceia pentru cer, trăind şi fiind în 
viaţă, aceia suntem noi pentru lume. De aceia am murit 
fiindcă am lepădat adevărata vieaţă, şi în locu-i preferăm 
pe aceasta trecătoare. De aceia am mâniat pe Dumnezeu, 
fiindcă stând» ne înainte fericirea cta din ceruri, noi to
tuşi nici câ voim a ne depărta de p£mânt, ci ca şi vier
mii cei din pământ şi de pe pământ, aşa şi noi ne în
vârtim din una în alta. Nu voim câtuşi de puţin a ne 
pleca, şi nici a ne depărta de laptele omeneşti, ci cu
prinşi parecă de o somnolenţă şi beţie, ne închipuim câ 
suntem ca înţepeniţi. Şi tocmai ca cei stăpâniţi de un 
somn dulce, nu numai noaptea, ci şi la revărsatul zorilor, 
şi chiar ziua miaza mare stau resturnaţi pe pat, şi nu se 
ruşinează făcând hatârul plăcerei aşa zicând, iară timpul 
ocupaţiunei şi a trebilor îi transformă în timp de trân
dăvie şi de somn, aşa şi noi venind ziua în loc să facem 
cum zice scriptura: *Mie mi se cade a lucra lucrurile
celui ce m-a trimis pre mine, până când este ziua» (Ioan
9, 4), fiind ziuă, noi facem toate cele ale nopţii, dormi
tând, visând şi hrănindu-ne fantazia, iară ochii cugetului 
şi ai trupului nostru fiind închişi, băiguim şi grăim prostii, 
şi de ne-ar lovi cineva chiar, noi nimic nu simţim, pre
cum şi nici când ni-ar' răpi averea sau ni-ar da foc casei. 
Sau mai bine zis, nici că aşteptăm pe alţii de a face 
aceasta, căci noi singuri facem aşa ceva, înţepându ne 
unul pe altul în fie care zi, şi lovindu-ne, găsindu-ne 
stând în cea mai mare sluţenie, desbrăcaţi de ori-ce bunâ 
cuviinţă, de ori-ce cinste, ba până şi chiar faptele noas
tre cele necuviincioase nu le acoperim, ci le facem pe 
faţă înaintea celor ce văd şi tac, provocându-i la râs şi 
mii de glume urâte. Nu ştiţi că chiar şi cei răi rid de 
cei la fel cu dânşii şi ’i învinovăţesc ? Că de vreme ce 
Dumnezeu a spus chiar înăuntrul nostru o judecată ne
părtinitoare, şi care nici-odatâ nu se conrupe, chiar de 
am ajunge la răutatea cea mai de pe urmă, de aceia şi 
însuşi cei răi .se condamnă pe dânşii, şi de i-ar numi
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cineva aşa precum sunt, dânşii se ruşinează, se mânie, 
şi consideră faptul de insultă.

Astfel, deci, dacă nu prin fapte, ' cel puţin prin vorbe 
condamnă chiar dânşii ceia ce fac — prin conştiinţa lor 
— şi mai bine zis chiar prin fapte. Căci când ascunzân- 
du-se fac fapte urâte, ei prin aceasta chiar dau dovada 
cea mai mare de părerea ce o au despre fapta săvârşită. 
Astfel, deci, răutatea este învederată, de vreme ce toţi 
sunt acuzâtorii ei, chiar şi cei ce o fac, — pe când vir
tutea este de aşa fel, că este admirată până şi de cei 
ce nu o râvnesc.. Pentru că şi curvarul de pildă, va lăuda 
înţelepciunea, şi hrăpăreţul va învinovăţi nedreptatea’, şi 
cel ce se înluriază va admira bunătatea, iarâ micimea de 
suflet o va huli, precum şi cel desfrânat va grăi de râu 
desfrânarea. Dară atunci cum de fac asemenea lucruri ? 
Din cauza marei lor trândăvii, nejudecând drept ce este 
binele, fiindcă de altmintrelea nici nu s ’ar ruşina de fapt, 
şi nici nu l-ar tăgădui acuzându-1 altul. Mulţi apoi nepu
tând suferi ruşinea, s’au spânzurat. Atât de mare este 
mărturia binelui şi a cinstei, şi deci cele bune sunt mai 
strălucite decât soarele, iară cele contrare sunt mai uri- 
cioase decât toate relele.

Străini şi nemernici au fost sfinţii. Cum, şi în ce fel ? 
Unde anume a mărturisit Abraam că este străin şi nemer
nic ? Poate că şi el a mărturisit., A mărturisit şi David 
că este străin, căci ascultă ce spune el: «Străin suni eu 
şi nemernic, ca şi părinţii mei» (Ps. 38, 13). Că cei ce 
locuiau în corturi, cei ce cumpărau cu bani mormintele, 
învederat că erau străini, neavând loc nici măcar unde 
să-şi îngroape pe morţii lor. Dară ce ? Oare dânşii ziceau 
că sunt străini de pământul Palestinei ? Nici de cum, ci 
de lumea întreagă, şi cu drept cuvânt, căci nu vedeau 
în această lume acelea ce voiau, ct totul era străin de 
dânşii. Dânşii voiau de a face fapte bune, dară aici era 
răutate multă, şi deci totul era străin de dânşii. Nici un 
prieten, nici un familiar nu aveau, afară de câţiva. Şi 
cum de erau streini ?, Nu se îngrijeau de cele de aici, 
iară aceasta o dovedeau nu cu vorbele, ci cu faptele lor. 
In ce fel ? A zis lui Abraam: «Lasă patria ta, şi vină în 
ţară străină», şi el nu s ’a ţinut ca lipit de cei ai săi şi
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de acea ţară, ci urmând a o părăsi ca pe o ţară străină, 
a lăsat-o fâră şovăire. I-a zis încă: «Jertfeşte pe nul tău* 
şi ca şi cum n’ar fi avut fiu, ca şi cum >pare că nu ar fi 
fost îmbrăcat cu natura omenească, aşa î-a dus spre jert
fire. Averile le poseda în cpmun cu toţi cei de pe lângă 
dânsul, şi lucrul il socotea ca nimic. Protîele le acorda 
altora, pe sine se băga în primejdii şi mii de rele a pă
timit. Ei nu şî-a clădit case strălucite, nici nu se dez- 
merda în mâncări, nu se îngrija de haine, care toate sunt 
ale celor de aici, ci el făcea toate cele ale cetăţei de 
acolo, iubirea de străini a arătat o, iubirea de fraţi, mi- 
lostenia, nerăutatea, despreţuirea averilor, a slavei de aici 
şi a tuturor celorlalte. Dară şi fiul acestuia tot aşa a fost, 
c'ci fiind alungat dintr’un loc, sau războindu-se, se da 
în lături şi ceda, ca fiind în ţară străină, fiindcă străinii 
ori şi câte ar pătimi, rabdă, ca ntfiind în ţara lor. Ba 
până şî femeia răpindu-i-se şi aceasta a suferit-o, ca fiind 
în ţară străină. Pe cele de sus însă toate făcea, dând 
dovadă de înţeîepciune şi cumpătare. Că şi după ce a 
făcut copilul, el n’a mai avut relaţiuni cu femeia sa, şi 
după ce a trecut floarea tinereţii, atunci a cunoscut* o, 
arătând că aceasta a făcut-o nu din patima trupească, ci 
ca să servească aşa zicând făgăduinţei lui Dumnezeu.

Dară ce a făcut Iacob ? Oare nu cerea ei numai pâne 
şi haină, care cerinţi cu adevărat că sunt ale străinilor, 
ce a ajuns într’o sărăcie mare ? Fiind alungat oare nu 
pleca ca un străin ? Oare nu sluja pe simbrie ? Oare nu 
pătimea mii de rele pretutindeni, ca şi un străin ? A ces
tea pătimind, zic, râbdau, arătând că caută o altă patrie 
pentru dânşii. Vai! Ce deosebire! Aceia sufereau dureri 
pe fiecare zi, voind a se slobozi de cele de aici, şi sâ 
se reîntoarcă în patria lor, în timp ce noi facem cu totul 
din contra. De cumva vin peste noi niscareva friguri, 
lăsând toate la o parte, scâncim ca şi copiii cei mici, şi 
ne temem de moarte. Şi cu drept cuvânt că suferim aşa, 
fiindcă nu ca străini trăim noi aici, şi nu ca cum am 
umbla după o patrie dorită, ci ca cum ne-am duce la 
locul de osândă, şi de aceia suntem trişti, fiindcă n ’am 
întrebuinţat lucrurile precum trebue, ci am răsturnat or
dinea lor.



—  288 —

De aceia ne plângem, în timp ce ar trebui să ne bu
curăm, de aceia tremurăm, întocmai ca nişte criminali şi 
tâlhari, cari urmează a se înfăţişa înaintea judecăţei, şi 
cari gândindu-se la toate cele ce au făcut, se tem şi tre
mură. Nu aşa au fost aceia, ci se grăbeau, iarâ Pavel şi 
suspina, zicând; «Ca noi cei ce suntem în cortul acesta, 
suspinăm îngreuiaţi» (II. Cor. 5, 4). Astfel au fost cei de 
pe lângă Abraam; străini au fost de lumea întreagă, şi 
patrie căutau. Care anume ? Oare pe cea care au lăsat~o r 
Nici de cum, căci ce i~ar fi împiedecat, dacă ar fi voit, 
să se întoarcă de unde plecase, şi să devină iarăşi cetă
ţeni ? Dară dânşii pe aceea o căutau, pe cea din ceruri. 
Astfel deci ei se grăbeau a sfârşi călătoria lor, şi cu 
chipul acesta plăceau iui Dumnezeu, care nici că se ru
şina a fi chemat Dumnezeul lor. Vai! Câtă demnitate! 
Dumnezeu a primit a fi numit Dumnezeul lor. Dară ce 
spui? Dumnezeu se numeşte al pământului şi al Cerului, 
şi tu ai pus aici ca un lucru mare expresiunea : «Nu se 
ruşinează a se chema Dumnezeul lor» ? Mare, şi cu ade
vărat mare, şi aceasta este dovada unei mari fericiri. Ce 
fel ? Că numindu-se Dumnezeul cerului şi al pământului, 
este prin urmare şi al Elinilor, ca cel ce a făcut toate ; nu 
tot aşa însă a fost şi al acelor sfinţi, ci ca un adevărat 
prieten. Dară aceasta o voiu lămuri mai bine printr’un 
exemplu. Când de pildă la o casă mare uniia dintre slu
jitori, sunt lăudaţi de stăpânul casei, ba foarte lăudaţi, 
şi când dânşii totul administrează, şi au curaj faţă de 
stăpân, atunci ii numesc pe acela sîăpânul lor, —  şi de 
aceştiia mulţi' ar putea găsi cineva. Ce spun eu ! Precum 
s’ar putea zice că Dumnezeu nu este al neamurilor nu 
mai, ci al lumeî întregi, tot aşa s’ar putea zice că este 
Dumnezeul lui Abraam. Dară noi nu ştim cât este de 
mare demnitatea aceasta, fiindcă nici nu o avem. Că 
precum şi Domnul nostru Iisus Christos este numit Domn 
al tuturor creştinilor, şi totuşi acest nume covârşeşte 
demnitatea noastră, apoi dacă încâ s’ar numi Dumnezeu 
al unuia numai, înţelegi atunci câtă măreţie este la mijloc. 
Deci Dumnezeu cel numit Dumnezeul lumei întregi, nu 
se ruşinează câtuşi de puţin de a fi numit Dumnezeul 
acestor trei: Abraam, Isaac şi lacob, şi cu drept cuvânt,
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căci sfinţii aceştiia sunt egali cu mii de mii, dupre cum 
zice: «Că mai bun este unul care face voea iui Dumnezeu, 
de cât mii de nelegiuiţi» (Sirah 26, 3). Cum că se nu
meau pe dânşii străini, este învederat. F ie!— căci pentru 
că se găseau în ţară străină, se numeau străini, —  dară 
David ? Nu era el oare Rege? Nu era Proroc? Nu trăia 
în casa patriei tui? De ce oare se numeşte pe sine străin, 
zicând: «-străin şi nemernic sunt eu»? Cum eşti străin ?
< Ca şi părinţii mei» zice. Ai văzut câ şi aceia au fost 
străini? «Avem patrie, zice, însă nu avem adevărata pa
trie». Dară atunci cum de eşti străin? «Sunt străin de 
pământ, zice. Prin urmare şi aceia au fost străini de pă
mânt; şi precum aceia, aşa şi eu, precum eu, aşa şi 
aceia».

') Străini să fim, deci, şi acum, ca să nu se ruşineze 
de noi Dumnezeu de a fi numit Dumnezeul nostru. Se 
ruşinează atunci, când este nunjit Dumnezeul oamenilor 
răi, precum şi atunci când cei buni si cari fac fapte bune, 
îl siăvesc, el se slăveşte. Că dacă noi ne lepădăm de a 
ne numi stăpânii unor slugi de ale noastre râie, chiar 
dacă s'ar apropiea cineva de noi şi mi-ar zice: «cutare 
iace o mulţime de răle; ce nu este sluga ta» ? noi de’n- 
dată răspundem «câtuşi de puţin», lepădându-ne de o 
asemenea batjocoră,-— fiindcă este oare-care raport între 
slugă şî stăpân, $i necinstea aceluia se răsfrânge şi asu
pra acestuia. Sfinţii aceia însă au fost atât de străluciţi şi 
aveau atâta curaj, în cât că Dumnezeu nu numai că s*a 
ruşinat când a fost chemat de dânşii Dumnezeul lor, ci 
chiar şi el s’a numit pe sine aşa: o.£u sunt Dumnezeul 
tui Abraam} Dumnezeul lui Isaac, şi Dumnezeul lui Iaeob» 
(Exod 3, o).

Să devenim ţi noi străini, iubiţilor, ca astte-1 să nu se 
ruşineze de noi Dumnezeu, şi să ne piedea gheenii. De 
felul acestora au fost acei cari ziceau: «Doamne! au nu 
întru numele tâu am prorocit, şi nu întru numele tău am 
făcut minuni multe» (Math. 7, 22)? însă priviţi ce !i spune 
Mântuitorul Christos: «Nu vă ştiu pre voi», ceia ce ar

l) Patiea morala. S t r ă in i  s u n te m  d e  c<-1(■ d e  ia ţă ,  ş i  t r e b u i e  a  f a c e  t o t u i  
sp r» i a j u t o r a r e a  c e l o r  c r  a u  n e r o i e  d e  a ju to r ,  c ă c i  fS ră  d e  a c e a s t a  n im ic  n u  
n e  va putea s c ă p a  d e  p e d e a p s ă ,  (V e ro n ) .
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face şi stăpânii slugilor râie,— cari aleargă după dânşii,—  
voind ca sâ se lepede de ruşinea de a-i mai avea de 
slugi: «JVu vă ştiu pre voi*, zice. Dară atunci cum de-i 
pedepseşti, dacă nu-i ştii? «Nu-i ştiu, zice, fiindcă eu 
altfel li am spus», adecă îi tăgăduesc, mă lapăd de 
dânşii. Sâ nu fie însă, de a auzi noi o astfel de voce 
grozavă şi înfricoşată. Că dacă cei ce scoteau dracii, 
proroceau, şi făceau minuni, a Iost lepădaţi de dânsul, 
fiindcă nu aveau vieaţă potrivită, apoi cu cât mai cu 
samă noi? ®Dară cum a fost cu putinţă, zici tu, ca acei 
ce au prorocit, au făcut minuni şi au scos draci, să fie 
lepădaţi de dânsul» ? Poate că dânşii mai în. urmă s ’au 
iost schimbat, şi au devenit răi, aşa că cu nimic nu 
s ’au folosit din virtutea lui dintâi. Nu trebuie a avea nu
mai începutul strălucit, ci şi sfârşitul trebuie a fi tot aşa.

Căci, spune mi. te rog; oare ritorul nu se sileşte ca 
cele de pe urmă vorbe ale cuvântărei sale să le spună 
cât de frumos, ca astfel sâ plece dc la tribună însoţit 
de âplauze. Liturghisitoriul oare nu tocmai ia sfârşitul 
liturghiei arată părţile cele mai frumoase ? Luptătoriul 
din stadiu dacă nu va arăta pe cele de la urmă mai 
strălucite, şi dacă nu va învinge până la sfârşit, chiar 
dacă pe toţi i-ar fi biruit până atunci, şi la urmă ar fi 
iost biruit, oare nu toate i-a fost în zadar ? Căpitanul 
corăbiei, dacă ar trece marea întreagă chiar, iară aproape 
de port i s ’ar scufunda vasul, oare n’a pierdut toată oste
neala dinainte ? Doară doftorul ? Nu oare după ce a fost scă
pat pe bolnav, dacă tocmai când era a-1 scăpa de tot a gre
şit doftoria, nu oare, zic, a stricat totul? întocmai aşa se 
întâmplă şi cu virtutea, căci câţi n-au pus in legătură 
sfârşitul cu începutul, sau mai bine zis, câţi n-au 'conti
nuat până la sfârşit după pilda începutului, s-au conrupt 
şi au pierit. De acest fel sunt acei ce de la început s-au 
arătat străluciţi şi voinici în alergerea din stadiu, dară 
mai pe urmă impiedecându-se în mers, cad la pământ, 
pentru care sunt lipsiţi de premiu, şi nu sunt cunoscuţi 
de stăpân. .

Să auzim toate acestea noi, cari iubim averile, căci 
■cea mai mare nelegiuire aceasta este, după cum şi zice:
* Rădăcina, tuturor relelor este iubirea de argint» (l. Tim
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6, 10). Să auzim noi cari voim a ni mări averile, sâ a- 
uzim şi să contenim cu avariţia, ca să nu auzim şi noi 
ceia ce au auzit aceia: «Nu vă ştiu pe voi*. Să le auzim 
acum acestea, şi să le tăcem aşa precum trebuie, ca nu 
cumva să le auz'm atunci: să le auzim acum cu frică, ca 
nu cumva să le auzim atunci cu osândă, zicându ne : 
«Duceţi-vă de la mine; nu vă cunosc pre voi* (Math. 7, 
23), şi nici atunci, zice, când prorociaţi, şi scoteaţi dracii. 
De sigur câ aici şi alt-ceva li dă a înţelege, că adică că 
şi atunci aveau o vieaţă rea, fiindcă la început harul lu
cra şi prin cei nevrednici. Că dacă a lucrat prin Balaam1) 
cu atât mai mult prin cei nevrednici, cu scop de a câş
tiga pe cei viitori. Dară dacă nici semnele şi minunile 
n-au putut ,să-i scape de osândă, cu atât mai mult încă 
dacă ar fi cineva în vr-o demnitate clericală, şi ar ajunge 
la cea mai înaltă cinste; că chiar de ar lucra harul în 
hirotonia lui, şi în celelalte pentru sprijinirea celor ce 
au nevoie, totuşi şi acesta va auzi: « niciodată nu te-am 
ştiut, şi nici chiar atunci când a lucrat în tine harul».

Vai! câtă examinare nu va fi acolo asupra vieţi curate, 
şi cum aceasta prin sine însăşi este deajuns de a ne 
duce intru împărăţia cerurilor! Lipsind acea vieaţă cu
rată, apoi cum trădează pe bărbat, chiar de ar fi săvâr
şit mii de semne şi minuni! Nimic nu mulţumeşte atât 
pe Dumnezeu, ca o viaţă bună. «De mă iubiţi• pe mine’* 
zice,—nu spune doară «veţi face minuni»— ci * poruncile 
mele veţi păzi *, şi iarăşi: «Prietenii mei veţi f i> - nu 
când «veţi scoate dracii»— ci «când veţi păzi cuvintele 
mele», căci acelea sunt din darul lui Dumnezeu, pe când 
acestea odată cu darul lui Dumnezeu sunt şi din sârgu- 
inţa noastră.

Să ne silim deci de a deveni Iprietenii lui Dumnezeu, 
şi să nu rămânem duşmanii lui. Pururea le spunem acestea, 
pururea le propovcduim şi vouă şi nouă, dară mai mult 
nimic nu se vede, ptntru care eu mă tem. Aşi fi voit 
să tac, ca nu cumva să măresc mai mult primejdia, căci 
auzind de multe ori un lucru şi cu toate acestea nefă-

1) A  s e  v e d e a  C a p it .  22. d in  N u m e r e ,  u n d e  s e  i s t o r i s e ş t e  pe, l a r g  v i a ţ i  
a c e s t u i  f e r m e c ă to r .
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cându I, însamnă a mâniea pe Dumnezeu; mâ tem şi eu 
de primejdia tăcerei, că deşi sunt rânduit în .slujba cu
vântului .lui Dumnezeu, totuşi voiesc a tăcea. Ce vom 
face, deci, ca să ne mântuim ? Să începem a face fapte 
bune, până când avem timp. Să împărţim virtuţile noas
tre, precum cultivatorii de pământ împart munca câmpu
lui. In luna aceasta de pildă să stăpânim bărfirea, batjo- 
cora, mânia nedreaptă, şi sâ ne punem nouă înşine lege,, 
zicând: «Astăzi, vom face cutare faptă bună», în luna cea 
lallă să ne 'învăţăm a nu fi răzbunători, iară în altă lună 
altă virtute, adecă sâ ajygem la alta, întocmai ca şi în
văţarea lecţiilor, reţinând în minte pe cele învăţate, şi 
învăţând pe altele din nou. După aceea vom ajunge Ia 
dispreţuirea averilor, mai întâi oprind manile dela răpi
rea celor străine, şi apoi făcând milostenie. Să nu le 
amestecăm unele cu altele, adecă cu aceleaşi mâni şi ră
pind, şi făcând milostenie; după aceasta la altă virtute, 
şi apoi Ia alta. «.Şi măscărâciunea, zice, şi vorba nebu
nească, şi glumele proaste, nici sâ se numească întru voi>. 
(Efes. 5, 4). Acestea să le facem acum, căci nu e nevoie 
nici de cheltueală, nici de osteneli, nici de sudori, ajunge 
de a voi numai, şi toate se săvârşesc. Nu trebuie a că
lători un drum îndelungat, sau a trece o mare nemărgi
nită, ci de a ne sârgui şi a avea bunăvoinţă, şi de a pune 
frâu limbei. Batjocorile cele necuviincioase, mâniile, pof
tele cele absurde, dezmerdarea, luxul, pofta de averi, ju
rămintele falşe, sau şi jurămintele într’una, sâ le scoatem  
din obiceiurile noastre. Dacă în felul acesta ne vom cul
tiva pre noi înşi-ne, smulgând spinii cei de dinainte, şi 
aruncând sămânţa cea cerească, ne vom învrednici de bu
nătăţile cele făgăduite nouă, — că va veni cultivatorul 
acela, şi ne va pune in jicniţile sale, învrednicindu-ne şi 
de veşnicele bunătăţi. Cărora fie a ne învrednici, prin 
harul şi fllantropiea Domnului nostru Iisus Christos, că
ruia împreună cu Tată şi cu Sţ. Duh, se cade slava, stă
pânirea şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor 
Amin*
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O M I L I A  X X V
<jPrin credinţă au adus Abraam fre  haac, cănd au 

fo s t ispitii, şi pre cel unul născut aducea je r tfă , carele 
luase făgăduinţele, câtră care s’au zis\ că întru h aac să 
va numi ţie sămânţa, socotind că puternic este Dumnezeu 
ş i din morţi a scula. Pentru aceia pe acela şi spre pildă  
i-au luat». (Cap. II, 17— 19).

Mare cu adevărat a fost credinţa lui Abraam, că dacă 
pe timpul Uri Avei, al lui Noe şi Enoh era luptă numai 
de raţiune, şi trebuia a covârşi raţionamentele omeneşti, 
aici însă trebuia a covârşi nu numai raţionamentele ome
neşti, ci încă a arăta şi altceva mai'mult, căci cele ale lui 
Dumnezeu se părea că sunt în luptă cu ele însăşi, cre
dinţă adecă se găsea în luptă cu credinţa, şi porunca în
luptă cu făgăduinţa. Aşa de pildă a zis: aleşi din p ă 
mântul şi din rudenie a ta , şi din casa tatălui tăut şi vină 
în pământul care voiu arăta ţie» (Fac, 12, 1), şi ca toate 
acestea nu i-a dat lui dironomie nici măcar un pas în 
acel pământ. Ai văzut cum ceîe petrecute se luptau cu 
făgăduinţa? Iarăşi apoi zice: *că întru Isaac se va chema 
ţie sămânţa* (Ib. 21, 12) şi a crezut, iară altădată i-a 
zis: «Jertfeşte-mi mie pe acesta», adecă pe cel ce urma 
-a umplea lumea întreagă cu sămânţa lui. Ai văzut luptă 
între poruncă şi făgăduinţe? A poruncit cu totul din contra 
celor făgăduite, şi totuşi nici aşa nu şi-a pierdut cum
pătul acel drept, şî nici n-a spus că a fost înşelat. «Dară
voi, zice, nici aceasta nu o puteţi spune că adecă v-a 
făgăduit linişte, şi In schimb v a dat scârbe şi necazuri, 
căci ceia ce v-a făgăduit aici, acelea şi iace». Cum ? «/«  
lumet zice, necazuri veţi avea» şi »Cel ce nu’şi va lua 
crucea şi sâ’mi urmeze mie, nu este vrednic de mine» şi 
*cel ce şi-au aflat sufletul său pierde-l-va pe el, şi cel ce 
îşi va pierde sufletul său pentru mine, afla-l-va pe eh  
(Math. 10, 38), şi «Aşa fiecare dintru voi, care nu se 
leapădă de toată avuţia sa, nu poate fi ucenicul meu 
şi iarăşi: «înaintea Domnilor şi a împăraţilor veţi f i  duşi 
pentru mine», şi: *vrăjmaşii omului sunt casnicii lu i* 
(Luc. 14, 26. 33. Math. 10, 18. 36). Acolo deci sunt
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cele ale liniştei, Pe timpul lui Abraam însă se petreceau 
cu totul din contră, căci î se poruncea de a face contra 
celor făgăduite, şi nici aşa el nu s-a tulburat, nu şi-a 
pierdut cumpătul, şi nici n-a crezut câ a fost înşelat, «în 
timp ce voi, zice, nimic nu suferiţii mai mult de cât cele 
făgăduite, şi cu toate acestea vă tulburaţi». Acela a auzit 
tot lucruri contrare celor făgăduite, şi totuşi nu s-a tul
burat, ci făcea totul ca fiind în conglăsuire unele cu 
altele, şi erau în conglăsuire cu adevărat, căci dacă erau 
contrare poate raţionamentelor omeneşti, erau totuşi în 
conglăsuire cu credinţa. Cum aşa? Apoi aceasta ne-a 
arătat-o nouă apostolul, zicând: Gândindu-ne că puternic
este Dumnezeu de a scula şi din morţi». «Prin aceeaşi 
credinţă, zice, prin care a crezut, că-i va dărui un copii, 
pe care nu 1 avea, tot prin aceeaşi a crezut, că va ridica 
şi pe cel jertfit*. Deasemenea era îndoelnic, dacă din 
mitră moartă şi îmbătrânită, şi nemai fiind în stare pentru 
facere de copii — omeneşte grăiesc — s'ar fi putut naşte 
copii, care ar fi putut înviea după ce a fost junghiat şi 
jertfit. Insă credinţa trecută pregătea pe cele viitoare. Şi 
priveşte, cum cele bune erau întâi, iară cele grele la 
urmă, spre bătrâneţe, «pe când eu voi, zice, se petrece 
cu totul din contră; cele grele şi posomorâte sunt întâi, 
şi cele bnne la urmă».

Acestea sunt spuse cătră cei ce îndrăznesc a spune c ă : 
«după moarte ni-a făgăduit ceie bune; şi că ne-a înşelat 
poate». Dară apostolul arată că Dumnezeu este puternic 
de a scula şi din morţi; şi dacă este puternic de a scula 
şi din morţi, apoi nu mai încape nici o îndoeală că va 
şi da cele făgăduite. Şi dacă Abraam a crezut cu atâţia 
ani înaintea noastră, câ Dumnezeu este puternic de a 
scula din morţi, apoi cu atât mai mult trebuie să credem 
noi. Ai văzut că, precum am fost zis — moartea nu a 
intrat încă, şi deîndatâ i-a atras spre nădejdea învierei, şi 
îi a dus la atâta cunoştinţă, în cât că işi jertfeau până 
şi pe copiii lor, când li se poruncea, şi pe aceia dela cari 
aşteptau de a umplea lumea Întreagă, erau gata de a-t 
jertfi? Prin expresiunea: «Dumnezeu a ispitit pe Abraam* 
(Facerea 22, 1), şi altceva spune. Ce anume oare? Nu 
ştiea poate Dumnezeu că bărbatul acesta era puternic
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şi încercat? Şi de ce atunci l-a ispitit? Nu l-a încercat 
ca sâ afle,, ca şi cum n-ar fi ştiut, ci ca să arate altora 
şi sâ învedereze tuturor bărbăţia acestui sfânt. Au arătat 
şi pricina ispitelor aici, ca să nu creadă ei că fiind pă
răsiţi au suferit toate acestea. Aici este şi nevoie chiar 
de a fi ispitiţi, pentru câ au mulţi duşmani, cari îi alungă 
şi zevistuiesc, dară acolo ce nevoie era de a inventa is
pite pe care el nu le avea ? Această ispită, deci, este în
vederat, că i s-a făcut din porunca lui Dumnezeu. Că 
dacă alte ispite i se întâmplau permiţând Dumnezeu, a- 
ceasta însă i-a venit chiar din porunca lui Dumnezeu.

Deci, dacă cele ale ispitelor îi face atât de încercaţi, 
şi câ chiar nefiind nici o pricină Dumnezeu sâ exerciteze 
la luptă pe luptătorii săi, apoi cu atât mai mult trebuie 
de a suferi noi toate acestea cu bărbăţie. Cu mare em
fază a zis aici: <Prin credinţă a adus Abraam pre Jsaac 
când a fost ispitit», că n-a fost nici o altă cauză a ace
lei proaduceri, de cât aceasta.

După aceia cercetează cu amănunţime această ideie. 
«Nu poate să spună cineva, zice, că ar fi avut şi un alt 
fiu, şi că aştepta ca prin acela să se împlinească făgă
duinţa dată, şi că deci încurajându se în aceasta, a pro
adus pe fiul său Isaac, căci adaoga imediat: «fi pre cel unul 
născut îl aducea jertfă , cel ce luase făgăduinţele^. Dară 
ce spui că e unul-născut? Ce însamnă aceasta ? Ismail 
de unde a fost? «Unui-născut numesc, zice, cu privire ia 
cuvântul de făgăduinţă», şi decide aceia a adaos expresi- 
unea «unul-născat'», arătând că în acesta se vor împlini 
făgăduinţele date. «Cătră care s'a zis: că întru Jsaac se 
va numi ţie sămânţă» (Vers 18), adecă dintrânsul. Ai vă
zut cum se minunează de faptul petrecut cu Patriarhul ? 
A auzit spiinându-i-se: dintru Jsaac se va numi ţie se- 
mănţă» şi totuşi l-a dus ca jertfă.

Apoi ca sâ nu creadă cineva câ fiind desnădăiduit a 
făcut aceasta, şi că prin asemenea poruncă a scos cre
dinţa aceea, ci să cunoască că cu adevărat aici a fost 
rezultatul credinţei, zice că avea şi acea credinţă, deşi 
se părea că se luptă cu dânsa, însă nu se lupta, căci el 
nu măsura puterea lui Dumnezeu prin raţionamente ome
neşti, ci totul prin credinţă. De aceia nici câ s-a sfiit a
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spune câ: «Socotind că şi din morţi puternic este Dum
nezeu a-l învia.»

«Drept aceia pre acela şi intru pildă l-a luat» {Vers. 
19), adecă în exemplu, în berbecele pus înainte spre 
jertfă. Cum aşa? Berbecele acela fiind jertfit, Isaac a fost 
mântuit, astfel că l-a fost luat în locul berbecului, iară 
pe acesta jertfmdu-1 în locul aceluia. Acestea au fost nişte 
tipuri, unde cel jertfit este Fiul lui Dumnezeu. Dară tu 
priveşte şi cât este de mare filantropia lui Dumnezeu. 
Fiindcă urma a se da oamenilor un mare har, şi voind 
a o face aceasta nu ca din graţie, ci ca datornic, pregă
teşte pe întâiul om de aşi da pe fiul său pentru împli
nirea poruncii tui Dumnezeu, ca sâ nu se pară cuiva câ 
a fost un lucru mare de a da pe Fiul său, dacă şi un 
om mai Înainte a fost făcut aceasta; — ca sâ nu se parâ 
în fine câ o face ca din har, ci ca din datorie. Câ pe 
cari îi iubim, şi voim a li arăta aceasta, voim în acelaşi 
timp ca să se pară, că noi am primit mai întâi ceva dela 
dânşii; ca astfel totul sâ li dăm la urmă; şi ne mândrim 
pentru ceia ce am luat dela dânşii, mai mult chiar decât
pentru ceia ce am dat, şi nu zicem nici odată: «aceasta
It-am dat» ci «aceasta am primit dela dânşii». «Drept
aceia} zice, pre acela şi întru pildă ta  luat» adecă în
formă de enigmă — câ parabola a iost berbecul, sau o 
asemănare cu Isaac. Fiindcă jertfa se pregătise, şi Isaac 
a fost jertfit prin intenţiune, adecâ prin voinţa Patriarhu
lui, de aceia Dumnezeu i l'a hărăzit.

') Ai văzut, că ceia ce pururea grăiesc, aceasta şi acum 
se arată ? Când noi vom înfâţeşa cugetul nostru desăvâr
şit, şi vom dovedi că dispreţuim toate cele pământeşti, 
atunci ni se vor hărăzi şi cele pământeşti, iară mai îna
inte nu, ca nu cumva fiind legaţi de ele când le luăm, 
încă mai mult sâ ne legâm. «Desleagâ te mai întâi însu ţi 
de sclăvie, zice, şi apoi vei primi, ca să nu primeşti nici 
de cum ca sclav, ci ca stăpân». Dispreţuieşte bogăţiile, şi 
vei fi bogat. Dispreţuieşte slava, şi vei fi slăvit. Dispre
ţuieşte răzbunările duşmanilor, şi atunci vei reuşi. Dispre
ţuieşte liniştea, şi atunci o vei avea, ca astfel luând-o, nu 
ca sclav sâ o iai, ci ca liber. Că precum se petrece cu 
copiii cei mici, căci când copilul doreşte- lucruri copilă-*
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reşti, noi cu multă grabă le ascundem — ca de pildă 
mingea, sau altceva de acest fel — ca nu cumva să fie 
împiedecat de cele trebuitoare; iarâ când el le dispreţu
ieşte acestea şi nu le mai doreşte atunci i le dăm fâră 
grijă, ştiind bine că nu i se va întâmpla nici o vătămare 
de ast-i dat*, căci pofti de ele n’a putot sâ*l împiedice 
deia c;le trebuitoare, — tot aşa şi Dumnezeu când vede 
că noi nu mai dorim nimic din cele de aici, ne îngăduie 
la urmă de a ne folosi de ele, şi noi atunci îe avem ca 
liberi şi bărbaţi desăvârşiţi, iară nu ca copii.

Cum că atunci când dispreţuim răzbunările duşmanilor, 
noi atunci reuşim cu adevărat, aceasta se poate vedea 
din următoarele cuvinte ale Mântuitorului; «De flăm ânze
şte vrăjmaşul tăîiy dă-i lui pâne\ de însăisază adapă-l pre 
e h — şi mai departe adaogă: <tcâ aceasta făcând% cărbuni 
de foc grămădeşti pe capul lui-». (Rom, 12, 20). Dease- 
menea, ca o dovadă că cel ce dispreţuieşte averile, acela 
tocmai o nimereşte, ni stau de faţă cuvintele lui Christos, 
care zice: « Toi care a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, 
sau tată., sau mamă...., însutit va lua, şi vieaţă veşnică 
va moşteni* (Math. 19, 29). Ca dovadă apoi câ cel ce 
dispreţuieşte slava, atunci tocmai o va avea, ascuîtă ia
răşi pe Christos ce spune: « Care dintre voi va vrea să fie 
mai mare, să fie vouă slugă*, şi iarăşi; «cel ce se sme
reşte, acela sâ va înălţa». (Ibid. 23, 12) Ce spui ? Dacă 
voiu adăpa pe duşman, atunci îl voiu pedepsi ? Dacă voiu 
îăsa averile, atunci le voiu avea? Dacă mă voiu smeri pe 
sine’mi. atunci voiu fi înalt? «Da! zice, căci astfel este 
puterea mea, ca prin cele contrare să se invedereze cele 
contrare; îmbelşugat sunt şi îndămănatec a născoci mij
loace de izbutire, să nu te temi: Natura lucrurilor urmează 
voinţei mele, şi nu eu urmez naturei. Eu toate le lucrez, 
toate le pun în mişcare, şi nici de cum nu sunt eu purtat 
de acelea. De aceia eu le pot chiar şi strămuta şi trans
forma după voinţă». Şi ce te minunezi dacă se petrec în 
acestea astfel de lucruri ? Căci şi în toate celelalte aceiaşi 
vei găsi. Dacă de pildă vei nedreptăţi, vei fi nedrep
tăţit; dacă însă vei fi nedreptâţit} nu tu ai fost nedrep

*) Cartea morală. C e l c e  d i s p r e ţ u i e ş t e  c e l e  p ă m â n te ş t i ,  m a i  m u l t  î n c ă  le  
c â ş t i g ă .  C o n t r a  z g â r c i ţ i lo r ,  ş i c â  m i lo s t e n i a  lo r  n u  e s t e  p r im i tă .  ( V e r o n ) .
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tăţit. « Cel ce iubeşte nedreptatea, zice, urăşte sufletul sân* t 
(Ps. 10, 5). Ai văzut că dacă nedreptăţeşti pe altul, sin
gur te nedreptăţeşte ? De aceia şi Pavel zice: «Pentru 
ce mai bine nu suferiţi slrâmbătaieay> (I. Cor. 6, 7) ? Ai 
văzut că nu aceasta Însamnă a fi nedreptăţit ? Când ai 
batjocorit pe cineva, atunci te-ai batjocorit. Şi aceasta o 
ştiu mulţi în parte, ca de pildă când zic între dânşii: 
«voiu ţinea minte de acum: să nu te batjocoreşti pe 
sine-ţi», De ce? Fiindcă este o mare deosebire întretine 
şi acela; căci ori şi cât i-ai grăi de râu, el o va consi
dera ca slava sa.

Aceasta să o cugetăm în toate, şi vom deveni mai 
presus de batjocori. Şi cum aşa, eu vă voiu spune o, 
Dacă noi avem vre-o luptă contra chiar a aceluia ce poartă 
purpura împărătească, apoi a-1 batjocori pe aceia, noi o 
credem ca şi cum ne-am batjocorit pe noi înşi-ne, căci 
batjocorindu-1 pe el, ne-am batjocorit pe noi, adecâ.ne-am 
făcut vrednici de acele batjocori. Ce spui ? Fiind cetă
ţeanul cerului, şi având filosofia cea de sus, tu te bat
jocoreşti la fel cu cel ce cugetă la cele pământeşti ? Chiar 
de ai câştiga mii de averi, chiar de ai fi în cea mai 
înaltă stăpânire, încă nu’ţi cunoşti binele tău. Să nu te 
batjocoreşti pe sine-ţi, batjocorindu-1 pe acela. Pe. tine 
cruţă-te, şi nu pe acela Pe tine te cinsteşti, iară na pe 
acela. Oare nu este chiar şi un proverb de felul acesta, 
care zice: «cel ce cinsteşte, pe sine, se cinsteşte» ? Cu 
drept cuvânt căci nu pe acela îl cinsteşte ci pre sine 
singur.

Ascultă ce spune un înţelept: «Fiule, întru blândeţe 
măreşte sufletul tău, şî-i dă lui cinste după vredniciea lui», 
(Sirah, 10, 31). Dară ce însamnă «după vredniciea lui» ? 
«Dacă a furat, zice, pentru pofta avariţiei tu să nu furi; 
dacă a batjocorit, tu să nu batjocoreşti». Spune-mi te 
rog: dacă un sărac ar lua din curtea casei tale lut arun
cat, oare pentru aceasta ai chema în judecată pe acela? 
Nici de cum. Şi de ce oare ? Pentru ca să nu te batjo
coreşti singur, ca nu cumva toţi să te învinovăţască. 
Aceasta se petrece şi acum, căci sărac este bogatul, şi 
cu cât să.îm bogăţeşte mai mult, cu jatât mai mult sufere 
de adevărată sărăcie. Lut este şi aurul, aruncat încurte>
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iară nu în casa ta, căci casa ta este cerul. Pentru aceasta, 
deci, ai cere oare judecată, şi nu te-ar învinovăţi cetăţenii 
cei de sus ? Oare nu te vor scoate pe tint, din patria lor, 
pe tine cel atât de înjosit, atât de batjocorit, în cât că 
pentru puţin lut ai iost in stare a .te război ? Dacă lu
mea ar fi iost a ta, şi acela ţi l-ar fi luat, ar fi trebuit 
a ţi se întoarce. Nu ştii, că dacă ai avea înzecită lumea 
aceasta, şi chiar însutită, ba şi de două ori însutită şi 
înmiită, totuşi nu este nici a miea parte din bunurile cele 
din ceruri ? Deci, cel ce admiră pe cele de aici, le-a dis
preţuit pe cele de acolo, dacă le crede pe acestea demne 
de băgat în samă, de şi sunt atât de departe de acelea; 
sau mai bine zis, nici nu va putea admira pe acelea, căci 
cum ar putea să le admire, fiind oare cum ca smintit 
după aceste de aici ?

Să tăiem, deci, fanife ce ne înfăşoară, căci astfel sunt 
toate lucrurile pământeşti. Până când vom căuta cu pri
virea în jos ? Până când oare ne nom zavistui unii pe 
alţii, ca fiarele cele sălbatece, ca peştii ? Şi mai bine zis 
fiarele nu se urăsc unele pe altele fiind de aci laşi neam, 
ci numai pe cele străine, ca de pildă, ursul nu sfâşie pe 
alt urs, nici şarpele pe 'alt şarpe, sfiindu-se aşa zicând de 
neamul său; şi tu care ai mii de privilegii împreună cu 
cel de acelaşi neam; fiinţă logică, care cunoşti pe Dum
nezeu, care ai aceeaşi putere de natură ca dânsul, care 
eşti consângen şi părtaş aceleeaşi naturi ca dânsul, pe 
acesta zic, îl răpui, şi-l încurci )n mii de răle. Şi ce va 
să zică, dacă poate n’ai băgat întrânsul sabia, sau nu 
ţi-ai încleştat mâna ta cea dreaptă în grumazul lui? Faci 
multe altele încă mult mai răle, căci îl încunjori de mii 
de necazuri, pe când dacă ai fi făcut aşa, cel puţin îl slo- 
bozai de griji, iară acum îl înconjuri cu sărăcia, cu sclă- 
via, cu desnădăjduirea şi multe alte păcate.

Acestea le spun, şi nu voiu înceta de ale spune, nu 
doară îndemnându-vă de a face de acestea, şi nici de a 
ajunge la un păcat mai mic ca acela, ci de a vă încuraja, 
ca nu cumva sâ fiţi traşi la răspundere. * Cel ce ia hrana 
cea de lipsă, este ca cel ce omoară pe aproapele său* 
(Sirah 34, 24), zice. Sâ stăpânim deci mânile noastre, vă 
rog, sau mai bine zis sâ nu le stăpânim de loc, ci încâ
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să le întindem bine, nu spre a hrăpi avutul altuia, ci spre 
eleimosină. Să nu avem mâna seacă şi fără rod, căci dacă 
mâna care nu face milostenie este uscată, apoi cea care 
încâ şi hrăpeşte este spurcată şi necurată. Nimeni deci 
să nu mănânce cu nişte astfel de mâni, căci aceasta este 
ca o insultă pentru cei chemaţi. Căci spune-mi te rog: 
dacâ cineva ne-ar chema într’o casâ mare şi strălucită, şi 
ne-ar pune la masă pe tapete şt aşternut moale şi pe 
cerşafuri .cusute cu fire de aur, şi ne-ar pune înainte o 
mulţime de slugi, apoi aducându-ne talgere de aur şi ar
gint, pline cu multe bucate preţioase şi de tot feluî, ne-ar 
sili ca să mâncăm; —  apoi oare l-am putea noi suferi pe 
acela cu mânile pline ie  murdărie, şi încă să stea cu noi 
la rnasă ? Oare ar putea cineva suferi o astfel de pe* 
deapsă, şi oare nu ar considera faptul ca o insultă ? Eu 
cred că da, şi imediat am pleca de acolo. Acum însă 
nu vezi numai mânile pline de murdărie, ci cfvar şi în
săşi bucatele, şi totuşi nu fugi, nu cerţi, ci dacâ poate 
este în vr’o stăpânire sau autoritate, îţi închipui că e mare 
lucru, şi-ţi pierzi sufletul săturându-te cu de acestea.

Avariţia, iubiţilor, este mai rea decât orice murdărie, 
căci sufletul îl spurcă, iară nu trupul, şi-l lace cu ane
voie de spălat şi de curăţit. Tu însă văzând pe cel che
mat la cină plin de asemenea murdărie,, având mânjite 
mânile şi faţa şi murdărind până şi casa şi bucatele, şi 
masa pe care sunt puse (căci toate acelea sunt mai ne
curate şi mai murdare decât bâligaiul de vită), încă stai 
pe loc ca şi cum pare câ ţi ar face cinste, ca şi cum 
ai voi să te dezmerzi, şi încâ nu te depărtezi ? Şi nici de 
Pavel nu te sfieşti, care dacă îngăduie celor ce voiesc a 
mânca prin casele Eiinilo*-, nu-i lasă însă ca să se ducă 
pe la mesele avarilor. *Da.că vre-unul numindu-se frate  
va fi curvar, sau lacom, sau slujitor idolilor,... cu unul ca 
acesta nici să mâncaţi» (I, Cor. 5, 11), zice. Sub numele 
de «frate» de aici el înţelege pe tot credinciosul, iară 
nu numai pe cel singuratec, saii pe monah. Căci ce anume 
face frăţiea? Baia renaşterei, care şi poate lace pe cineva 
de a numi tată pe Dumnezeu. Aşa că catihumenul chiar 
de ar fi singuratec, totuşi nu este frate, în timp ce cre
dinciosul chiar din lume de ar fi, este frate. <Dacâ vre
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unul mtmindu-se frate», zice, «va fi curvar, sau lacom,
sau slujitor idolilor..... cu unul ca acesta nici sâ mâncaţi*.
Dară pe aliinci nici urmă nu era de vieaţa singuratecă, 
sau monahală, şi deci fericitul Pavel toate acestea le spu
nea credincioşilor din lume. *Dacă vre-unul nttmindu-se
frate, va ft curvar, sau lacom, sau slujitor idolilor..... cu
unul ca acesta nici să mâncaţi», zice. Nu tot aşa însă 
zice, fiind vorba de ESini, însă ce ? «Iară de vă chtamă 
pre voi cineva din cei necredincioşi, şi voiţi să mergeţi-, 
tot ce se pune înaintea voastră sâ mâncaţi, nimic. cercând 
pentru şliinţă* (I. Cor. 10, 27).

Vail Câtă exactitate! Noî însă nu numai că nu ocolim  
pe cei beţivi, ci chiar ne'ducem prin casele lor, şi mân
căm pe îa mesele lor. De aceia totul s‘a răsturnat pe 
dos, totul este confuz, totul este pierdut. Căci spune-mi 
te rog: dacă unul din aceştiia te-ar chema la o masă 
pregătită, pe tine cel crezut de sărac şi umilit, apoi ar 
auzi din gura ta că «de oartce bucatele puse înainte 
sunt fructul lăcomiei, apoi eu nu primesc a mi spurca su
fletul»— oare nu s’ar rusinâ acela? Nu s’ar sfii de tine? 
Aceasta ar fi deajuns de a îndrepta şi de a iace pe acela 
ca să se plângă pe sine singur pentru bogăţia lui, iarâ 
pe tine sâ te admire pentru sărăcia ta, de vreme ce 
s ’a văzut pe sine atât de dispreţuit de tine. Dară noi 
am devenit robii oamenilor, nu ştiu din ce cauzfc, deşi 
Pavel strigă într’una: «Nu vă faceţi robi oamenilor» (Ibid.
7, 23). Cum oare ne-am făcut robi oamenilor? Fiindcă 
mai întâi ne-am făcut robi pântecelui, robi ai avarilor, ai 
slavei, şt ai tuturor celorlalte. Ne-am trădat libertatea, 
pe care ne-a hărăzit-o nouă Christos. Dară ce se întâm
plă cu cel ce devine rob? Spune-mi. Ascultă pe Christos, 
care zice: «Iară robul nu rămâne în casă în veac» (Ioan
8, 35). Ai aici o sentinţă absolută, că nîci-odată nu intră 
el în împârâţiea cerurilor,—căci sub denumirea de *casâ» 
aceia se înţelege. «/« casa tatălui meu, zice. multe loca
şuri sunt» (Ibid. 14, 2). Deci robul nu rămâne în casă 
în veac, iarâ cel ce nu rămâne în casă în veac, rămâne 
în gheena în veac, neavând vre-o mângăere ds undeva. 
Şi lucrurile au ajuns la atâta stricăciune, în cât că din 
răpiri sâ se facă până şi milostenii, şi să se primească pe
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mulţi pe la mese. De aceia a scăzut îndrăzneala noastră, 
şi nici că putem certa pe cineva. Cu toate acestea mă
car de acum'dacă ne am depărta de vătămarea ce ne vine 
de aici. Deci, voi cari vă tăvăliţi în mocirla aceasta, în
cetaţi cu o astfel de vătămare, şi fugiţi de nişte astfel 
de ospeţe, ca măcar de acum sâ îmblânzim pe Dumne
zeu, şi să ne învrednicim bunătăţilor celor făgăduite. Că
rora fie a ne învrednici cu toţii, prin harul şi filantro
pia Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu 
Tatăl \ şi cn Sf. Duh, se cuvine slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea, şi în.vecii Vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V I
*Prin credinţă pentru cele viitoare a binecuvântat haac pre 

lacob fi pre hav. Prin credinţă lacob murind, pre fiecare 
din fiii lui lo sif a binecuvântat, şi s'a închinat la vârful 
toiagului lui. Prin credinţă losif murind, a făcut pome
nire pentru ieşirea fiilor lui h ra il , şi pentru oasele sale 
a poroncit» (Cap. 11, 2 0 —22).

«Amin grăiesc vouă că mulţi Proroci şi drepţi au dorit 
să vază cele ce vedeţi voi, şi n au văzut, şi s ă ' auză cele 
ce auziţi, şi n’au auzit* (Math. 13, 17), zice. Aşa dară 
toate cele viitoare le au ştiut cei drepţi? Ba încă foarte 
mult. Că dacă pentru slăbiciunea celor ce nu puteau a-1 
primi, Fiul nu se descoperise încâ, totuşi celor ce stră
luceau prin virtuţi cu drept cuvânt e! se descoperise. 
Aceasta o spune şi Pavel, că cele viitoare le au ştiut 
aceia, adecă învierea lui Christos. Deci, sau că aceasta 
o spune, — sau că prin expresiunea «Prin credinţa pentru 
cele viitoare» nu vorbeşte de veacul viitor, ci pentru cele 
viitoare de aici, —■ căci dacă n-ar fi fost aşa, cum s’ar fi 
putut ca un om ce se găsea pe pământ străin să. dea 
astfel de binecuvântări ? Şi eum iarăşi s a bucurat de 
binecuvântare, şi totuşi şi-a luat-o? Ai văzut că ceia ce 
am fost spus pentru Abraam se poate spune şi pentru 
lacov, că adecă nu s ’a bucurat de binecuvântare, ci cele 
ale binecuvântărei sau împlinit cu urmaşii lui; el insă s ’a
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bucurat de cele viitoare ? de vreme ce găsim pe fratele 
său mai mult folosit şi mai mulţumit de cât dânsul. Căci 
el şi~a petrecut tot timpul vieţei sate în robie, in muncă 
pe simbrie, în primejdii, în curse, şi decepţii, şi în frică, 
şi când Faraon l-a întrebat, el a răspuns: «Puţine şi rele 
au fost zilele anilor vieţei mele» (Facere 47, 9), — iară 
acela în linişte şi în mare stăpânire de sine, şi după aceia 
a fost chiar şi grozav faţă de fratele său lacov. Deci unde 
şi când sau împlinit aceie binecuvântări, dacă nu în 
viitor ?

Ai văzut deci, cum cei răi încâ dela început sau bucurat 
de cele de aici, iară cei buni din contră ? Nu toţi desigur, 
căci iată de pildă Abraam a fost drept, şi s ’a bucurat şi 
de cele de aici, afară numai că cu mare' necaz şi multe 
ispite —  că doar numai bogăţie avea, pe când celelalte 
toate erau încărcate cu scârbe şi necazuri. Nu se poate 
ca cel drept sâ nu fie necăjit, chiar de ar fi şi bogat, 
căci când voieşte a fi nedreptăţit, sau a suferi celelalte 
rele, va fi nevoie de a fi necăjit, aşa că oricât s ’ar bucura 
de averi, el totuşi nu va fi fâră supărări. De ce ? Pentru 
că se găseşte în scârbe şi necazuri. Şi dacă chiar pe 
atunci drepţii erau în scârbe şi necazuri, apoi cu atât 
mai mult astăzi. *Prin credinţa pentru cele viitoare, zice, 
a binecuvântat Isaac pe lacov, şt pre Isav> deşi Isav era 
mai mare, cu toate acestea pentru virtute a pus înainte 
pe lacov. Ai văzut ce fel este credinţa!1 Că de unde şi 
cum se făgăduia fiilor atâtea bunuri, dacă nu de la cre
dinţa în Dumnezeu?

q-Prin credinţă lacov, murind, pre fiecare din fiii lui 
losif a binecuvântat» — aici trebuie a se pune toate bine
cuvântările, ca astfel şi credinţa, şi prorociea lui să se 
facă invederată— «şi s-a închinat la vârful toiagului lui-». 
«Aici, zice, nu numai că a spus, ci încă atât de mult se 
încuraja pentru cele viitoare, în cât că a arătat aceasta 
şi cu fapta. Căci urmând a se scula un alt împărat din 
Efrain, de aceia zice: *şi s-a închinai, la vârful toiagului 
lu i», adecă că şi bătrân fiind deja, e! s-a închinat 
tui losif, învederând prin aceasta viitoarea închinare a 
Întregului popor. Aceasta de sigur că s’a petrecut deja 
cu fraţii săi, cari i s ’au închinat, dară urma încă a se
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petrece şi clupă aceia cu cele zece seminţii. Ai văzut 
cum cele ce urmau a se petrece, el le-a prevăzut? Ai văzut 
câtă credinţă aveau ? Cât de mult credeau in cele viitoare r 
Că pe când unele sunt dovada unei răbdări — vorbesc 
de cele de aici — şi a unor pătimiri, fâră a avea în schimb 
ceva bun, ca de pildă cele petrecute cu Abraam şi cu 
Avei, — celelalte, ca credinţa în Dumnezeu, ca răsplata 
binelui, cum s's petrecut cu Noe, sunt dovada credinţei. 
Căci credinţa este de multe feiuri; şi că este răsplata, 
şi că nu trebue a aştepta răsplata pentru aceleaşi fapte, 
şi câ trebue a te lupta mai ’nainte de acordarea premii
lor. Deci şi cele cu privire la losif sunt numai ale cre
dinţei, Când a făgăduit lui Abraam zicându-i: «Voiu da 
ţie şi seminţiei tale pământul acesta» a auzit losif, şi deşi 
era în ţară străină, şi nu a văzut niciodată împlinindu-se 
acea fdgăduinţă, totuşi nici aşa nu s ’a împuţinat, ci încâ 
atât de mult a crezut, că a vorbit şi de ieşire, ba chiar 
a poroncit şi de oasele lui cum şi unde să se îngroape. 
Dară nu numai ei a crezut, ci încă şi pe alţii i-a adus 
la credinţă. De aceia şi poronceşte, ca pururea să-şi aducă 
aminte de ieşirea lor de acolo. Căci nici n’ar fi poroncit 
el cele cu privire la oasele sale, dacă n’ar fi fost convins 
de ieşirea lor din Egipet, şi n’ar fi aşteptat-o. Aşa câ 
atunci când uniia zic: «Iată că şi cei drepţi s ’au îngrijit 
de morminte» noi li răspundem, că de aceia numai, şi 
nici de cum pentru altceva, fiindcă ştiau *că a Dom
nului este pământul şi plinirea lui*. Dânsul care a trăit 
în atâta filosofic, nu se poate crede că n’a ştiuţ aceasta; 
dânsul care a trăit toată vieaţa in Egipet, deşi ar fi putut, 
dacă ar fi voit, a se Întoarce şi a nu se nelinişti. Şi dacâ 
oasele tatălui său le-a dus acolo, de ce a poroncit ca 
şi oasele sale să se aducă de acolo ? De ce, zic, dacâ 
nu ar fi ştiut mai dinainte. Dară ce ? Spune-mi: oare nu 
şi oasele lui Moisi nu au rămas în pământ străin ? Nu 
şi aîe lui Aaron, ale îui Daniil, ale lui Ieremia ? Despre 
cele ale celor mai mulţi dintre Apostoli nu ştim unde se 
găsesc. Câ dacă mormintele lui Petru, Pavel, Ioan şi Thoma 
sunt ştiute, ale celor mai mulţi, nu sunt de loc cunoscute. 
Dară noi câtuşi de puţin nu ne împuţinăm pentru aceasta; 
căci ori unde am fi Înmormântaţi, ştim câ ta l  Domnului este
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pământul fi plinirea iui*. Numai de cât că ceia ce tre
buie a se întâmpla, se va întâmpla. A se întrista cineva 
însă, şi a boci pe cei adormiţi, aceasta vine din împuţinare 
şi micime de suflet.

«Prin credinţă Moisi când s-a născut, trei luni a fost 
ascuns de părinţii să i» (Vers. 23). Ai văzut, că aici cele 
de după moarte le nădăjduiau a se împlini pe pământ r 
Şi muite s-an întâmplat după moartea lor, iară aceasta 
pentru cei ce zic că «după moarte se petrec acestea cu 
dânşii, de care nu s-au învrednicit fiind în vieaţă, şi nici 
nu credeau a fi după moarte». Şi n-a zis losif: «Nu mi-a 
dat pământul când am fost în vieaţă, nici tatălui meu, 
nici bunicului meu, a căruia virtute trebuia a fi luată in 
seamă cu milă; şi pe cei răi să-i învrednicească de lu
cruri, de care nu i-a învrednicit pe aceia» ? Nimic din 
acestea n-a spus, ci toate le-a învins şi Ie-a covârşit cu 
credinţa.

A spus de Avei, de Noe, de Abraam, de Isaac, de 
lacov, de losif, de toţi acei slăviţi şi minunaţi. Iarăşi mă- 
reşte mângâierea, aducând vorba de persoane ordinare. 
Căci a pătimi astfel de rele persoane miraculoase, nu este  
nimic de mirare, sau a se arăta inferiori aceiora; însă a 
se arăta inferiori şi celor ordinari, aceasta de sigur că 
este grozav. Şi începe cu părinţii lui Moisi, oameni ne
însemnaţi, cari n au avut nimic din cele ce a avut .fiul ior. 
De aceia în trecerea timpului el măreşte aşâ zicând ciu
dăţenia, şi înşiră până şi femei curve şi văduve zicând: 
«Prin credinţă Raav curva n a piei it împreună cu cei 
neascultători, primind iscoadele cu pace*. Şi nu numai răs
plata credinţei o pune, ci şi a necredinţei, ca de pildă 
pe timpul lui Noe. Dară este trebuitor a spune despre 
părinţi lui Moisi, Faraon a poruncit ca bă se omoare toţi 
copiii de partea bărbătească, şi nimeni n-a scăpat de pri
mejdie Deci cum şi de unde aşteptau aceia ca sâ scape 
pe copilul ior? De ia credinţa lor. Care credinţă? «Z a/t 
văzut prunc frumos» zice. înseşi privirea lui i-a atras la 
credinţă.' Astfel câ chiar din faşă. mare a fost harul ce 
s-a revărsat asupra acestui drept, ceia ce a fost lucrul 
lui Dumnezeu, iară nu al naturei. Caci gândeste-te bine. 
Îndată ce s a născut- pruncul s-a arătat frumos, iară nu

20
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slut. Dară aceasta de unde a provenit? Mn d e la  natură, 
ci dela harul lui Dumnezeu, care până şi pe acea femeie 
barbară egipteancă a mişcat o, încât că la tras din apă, 
l-a smuncit şi la reîntremat,—-deşi credinţa nu avea poate 
locul în asemene împrejurări, fiindcă ce s-ar fi putut crede 
din vederea chipului lui ? «Dară voi, zice, credeţi din 
fapte, având multe dovezi dft credinţă la îndemână, fiind
că atunci când aţi răbdat până şi răpirea averilor voa
stre cu bucurie, şi multe de acest fel, a fost rezultatul 
credinţei şi al răbdărei». Dară fiindcă şi aceştia au cre
zut, însă în urmă s-au împuţinat, arată câ şi credinţa a- 
celora se întindea foarte departe, ca de pildă credinţa 
lui Avraam, deşi faptele păreau că se ciocnesc Intre dân- 
sele. «Şi nu s-au temut, zice, de porunca împăratului», 
deşi aceia era deja în lucrare, iarăşi aceasta (credinţa) 
era in aşteptare. Aceasta era a părinţilor lui; dară e! 
(Moisi) nimic n-a introdus.

După aceia iarăşi le pune înainte un exemplu propriu 
al lor. «Prin credinţă, zice, Moisi mare făcăndu-se, s-a 
lepădat a se numi fecior fetei lui Faraon, mai bine ale
gând a pătimi cu poporul lui Dumnezeu, decât a avea p lă 
cerea păcatului cea trecătoare. M ai mare bogăţie socotind 
a fi, de cât visteriile Egipetului, ocara lui Christos, —■ că 
se uită la răsplătire» (Vers. 2 4 —26). Este ca şi cum ar 
fi spus: «Nimeni dintre voi n-ar fi lăsat palatele împără
teşti, şi încă palate strălucite, nici. nişte astfel de tezaure, 
şi nici dacă ar fi fiul împăratului, nu l-ar dispreţui pe 
acela atâta, precum a făcut Moisi*. Şi cum că nu a pă
răsit palatul cum s-ar întâmpla, a invederat-o zicând că 
■t-s-a lepădat» adică a urât, a dispreţuit cu scârbă, căci 
fiind vorba de împărăţia cerurilor, era de prisos de a 
admira palatul împărătesc sau împărăţia Egipetului. Şi 
priveşte cât de minunat a însemnat-o aceasta Pavel, căci 
n^a zis câ a socotit cerul o mai mare bogăţie de cât te- 
zaurile Egipetului, sau şi cele din ceruri, însă ce «Ocara 
lui Christos») zice. A fi ocărât pentru Christos, a socotit-o 
ca ceva mai bun de cât a fi liniştit astfel, iară aceasta 
prin sine însăşi a fost o răsplată.

«Alai biue alegând, zice, a pătimi cu poporal lui Dum
nezeu*. «Voi, zice, pătimiţi pentru voi Înşivă, iarâ acela
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a ales a pătimi pentru alţii, şi cu bună voea sa s'a aruncat 
într’atâtea primejdii, de şi era cu putinţă de a fi cinstit 
şi temut, şi de a se bucura de bunuri. «De cât a avea 
plăcerea păcatului cea trecătoare*, zice. Prin expresiunea: 
«păcatului» de aici, eî înţelege faptul de a nu voi ca să 
pătimească cineva cu alţii; aceasta anumit-o păcat. Deci, 
dacă a nu pătimi cu alţii el a crezut-o ca păcat, apoi a 
pătimi este un mare bine, la care din palatele împărăteşti 
s’a aruncat pe sine.

Acestea le-a fâcut Moisi, prevăzând lucruri mari. %.Mai 
mare bogăţie socotind a fi, de cât vistieriile Egipetului». 
Dara oare ce înseamnă «ocara lui Christos» ? Adecă «a 
fi ocărâţi astfel, precum sunteţi voi», sau că a suferit 
ocara pe care a suferit-o Christos, mai' ales atunci când 
a fost batjocorit pentru peatra din pustie, din care a .scos 
apă, «iară peatra era Christos» (1. Corint. 10. 4) zice. 
Dară cum şi când este ocara lui Christos? Când dis
preţuim cele părinteşti, sau pătimind rele, fugim de Dum
nezeu. Era deci firesc ca şi el (Moisi) să fie ocărât, când 
a auzit: «Au doară vrei să mă ucişi tu , precum ai ucis 
pre Egiptean» (Exod, 2, 14)? Aceasta este ocara lui
Christos, ca până la sfârşit, şi până la cea de pe urmă 
răsuflare să pătimească Jneva rele, precum el era ocărât, 
când auzia spunându-i-se: «Dacă eşti tu fiul lui Dum
nezeu> (Math. 27, 40) de cei ce’l răstignise, de cei de
acelaşi neam. Aceasta este ocara lui Christos, când cineva
este ocărât de ai săi, când cineva pătimeşte de la cei 
■cărora li-a fâcut bine, precum şi el a pătimit de la cei 
ce avusese bine faccri de la dânsul.

Aici le-a ridicat moralul, arătând că şi Christos a pă
timit acestea, şi Moisi, două feţe slăvite. Astfel că ocara 
aceasta este, mai mult a lui Christos, de cât a lui Moisi, 
fiindcă le-a suferit acestea de la ai săi. Nici el însă n-a
slobozit trăsnete din ceriu, nici acesta, ci le-a suterît
toate, în timp ce cei de faţă clătinau cu capetele lor. 
Deci, fiindcă era natural ca dânşii să audă de acestea, şi sâ 
dorească răsplată, zice că şi Christos şi Moisi au pătimit 
de acestea. Aşa dară liniştea, sau mai bine zis moliciu
nea, este a păcatului, în timp ce a fi ocărât este a lui Chris
tos. Deci, ce voieşti ? Ocara lui Christos, sau moliciunea?
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«Prin credinţă a lăsat Egipetul, ne-temăndu~se de urgia 
împăratului, că pre cel nevăzut ca cum l-ar fi. văzut î l  
aştepta-» (Vers. 27). Ce spui? că nu s’a temut? Şi totuşi 
Scriptura spune, câ auzind el s’a temut că şi-a căpătat 
mântuirea prin fugă, şi că s ’a ascuns, iară că după aceasta 
el a devenit cuprins de o fricâ mare. Insă tu fii cu bă
gare de seamă la cele ce se spun. «Ne-temându-se, zice, 
de urgiea împăratului» de aici, este zisă faţa de cele ce 
urmau a se petrece. Astfel că $i a fugi era tot din cre
dinţă. De ce n-a rămas ? zici tu. Pentru ca nu cumva să 
se arunce pe sine singur într'o primejdie văzută. Căci a 
se asvărli în mijlocul primejdiilor este a unuia care în
cearcă oare cum, adecă ispiteşte şi zice: «să văd, dacă 
mă va mântui Dumnezeu». Aceasta a spus-o şi diavolul 
lui Christos: «Aruncă-Ic pre sine-ti jo s » (Math. 4, 6).

Ai văzut dară că a se arunca cineva pe sine în pri
mejdii fără nici un folos, cum şi a ispiti să vadă dacă 
îl va scăpa Dumnezeu, este lucru drăcesc ? A mai rămânea 
în fruntea lor, deci, nu mai era cu putinţă, intru cât cei 
ce primesc bine faceri de la el, se arătau atât de nere
cunoscători, şi deci a mai sta acolo era ceva prostesc şi 
de prisos. Dară toate acestea s ’au petrecut, pentru că 
pre cel nevăzut îl aştepta cum l-ar fi văzut.

’) Deci dacâ noi vedem într’una pe Dumnezeu cu mintea 
noastră, dacă pururea îl avem în cugetul nostru, toate ni 
se vor părea lesnicioase, toate uşoare, pe toate le vom 
suferi cu uşurinţă, şi vom deveni superiori tuturor celor 
ce ne înconjoară. Că dacâ cineva văzând pe cel iubit de 
dânsul, sau chiar şi aducânduşi aminte de cl, şi i se 
înalţă sufletul, iară cugetul i se ridică, şi pe toate poartă 
cu uşurinţă aducându-şi aminte cu plăcere, — apoi cel ce 
are îii cugetul său pe Dumnezeu care ne-a iubit cu ade
văr;!', îşi aduce aminte pururea de dânsul, când oare 
ar putea simţi ceva supărător, sau s ’ar teme de primejdii? 
Când s ’ar împuţina cu sufletul ? De sigur că nici-odată. 
Toate ni se par cu anevoie de purtat, atunci când amin
tirea de Dumnezeu nu o avem precum trebuie a o avea,

*) ParUa moralii. N o i  t r e b u i e  a ne a d u c e  a m in te  d e  D u m n e z e u  in tr’una, <l 
n e  t e m e  d e  e l ,  ţ i  a  n e  î n f r u n ta  p e  n o i  î n ş i n e .  D e s p r e  D a n i i l  ş i c e i  t r e i  
c o c o n i .  ( V e r o n ) ,



—  3 0 9  —

■câncl nu-l avem într’una în cugetu! nostru, şi atunci cu 
dreptate ar putea sâ ne spună: «M’ai uitat tu, te voiu 
uita şi eu pe tine», şi iată că răul este îndoit, căci dacă 
îl uităm noi, ne uită şi el pe noi. Aceste două sunt le
gate între dânsele, şi două sunt în realitate. Mare bine 
ne aduce nouă amintirea de Dumnezeu, mare încă şi 
atunci când noi îl avem pururea’ in cuget, căci aceasta ne 
face de a preferă pe ceie bune, iară aceia de a !e săvârşi 
şi a le dnce ia sfârşit. De aceia zice Prorocul: «Aduce’mi- 
voiu aminte de tine din pământul Iordanului ri al Evmo- 
n.uluî, din munte mic» (Ps. 41, 7). Acestea le zicea şi 
poporul Evreesc când se găsea în Babilon : «adnce’mi- 
voiu aminte de tine, din pământ străin. Că dacă poate 
nu suntem printre războinici, totuşi suntem printre duş
mani». Că dacă nniia erau ca prizonieri, erau şi alţii carii 
nici nu simţeau starea de robie ca de pildă Daniil şi cei 
trei coconi, carii de şi erau în robie, totuşi erau mai stră
luciţi de cât chiar împăratul care-i dusese în robie în acea 
ţară, şi care însuşi s ’a închinat celor robiţi de dânsul.

Ai văzut ce fe! este această virtute ! în robie aflân- 
dn-se, dânşii erau îngrijiţi ca nişte stăpânitori şi domni. 
Prin ur.mare mai mult acela era robit, decât aceştiia. Nu 
era atâta de mirare dacă venind în ţara lor s’ar fi închi
nat lor; ceia ce este însă de mirare e că, lcgându i şt 
ducându-i în robie în însăşi ţara Iui, în faţa tuturor el 
(împăratul) nu s’a ruşinat de a li se închina şi a li jertfi 
manaâ. ’) Ai văzut cum lucrurile cu adevărat strălucite 
sunt după Dumnezeu, pe când cele omeneşti sunt numai 
umbră ? Aşa dară el nu ştiea că îşi adusese la sine stă
pâni, aşa că pe cei ce urma a li se închina i-a băgat în 
cuptorul cel cu foc. Dară toate acestea pentru dânşii au 
fost ca un vis.

Să ne temem, iubiţilor, de Dumnezeu, că chiar de am 
ii In robie, totuşi vom fi mai străluciţi de cât. toţi. Să 
avem teamă de Dumnezeu, şi atunci nimic întristător nu 
m se va întâmpla, chiar de am fi în sărăcie, în boale, 
sau în robie, sau în orice împrejurări de acest fel, ba 
chiar acestea ne vor duce tocmai la cele contrare. Robi

E x p r e s iu n e a  M a n ş a  d e  a ic i ,  c e  s e  g ă s e ş t e  ia  D a n ii l ,  c s p  2 , 4t3, î n s a m n ă  
A  s e  v e d e a  ş i L e v i t ic u l  2 , I ,  4, 5 , 7 . 7, 9 .  J 's .  41'1, 7 . E s d r a  7 ,  1 4 .
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au fost aceştiia, şi totuşi împăratul ii s ’a închinat. Făcător 
(Je corturi a fost Pavel, şi totuşi îi jertfiiau ca lui Dumnezeu.

Aici însă se naşte o întrebare : de ce oare Apostolii 
au respins jertfele, şi-au rupt hainele de pe dânşii ), şi 
i-au oprit de la ceia ce voiau sâ facă, şi plângeau zicând: 
«Bărbaţi/  căci faceţi aceasta, că şi noi oameni suntem ca 
şi voi*, —  pe când Daniil nimic din acestea n'a făcut r 
Cum că şi acesta a fost smerit, şi că nu mai puţin ca 
aceia a dat slavă lui Dumnezeu, din multe se învede
rează, şi mai cu samă chiar prin faptul că a fost iubit 
de Dumnezeu, fiindcă dacă el ar fi sfitarisit cinstea cuve
nită lui Dumnezeu, de sigur câ nu-l lăsa nici să trăiască, 
necum încă să prospereze, şi al doilea apoi se vede şi 
din ceia ce cu multă îndrăzneală zicea : &lară mie, îm
părate, nu pentru înţelepciunea care este îmru mine, mai 
multă de cât toţi cei vii, s’a descoperit taina aceasta» (Da
niil 2, 30), şi al treilea încă, că în groapă a stat pentru 
Dumnezeu, şi după ce Prorocul i-a adus lui mâncare, a 
zis: «Că şi-a adus aminte de mine Dumnezeu», atât de 
umilit era şi cu inima înfrântă. în groapă a fost pentru 
Dumnezeu, şi se credea pe sine nevrednic de aducere 
aminte şi de a fi auzit. Noi însă cutezând a face multe 
fapte rele, şi fiind mai necuraţi de cât toţi, dacă nu sun
tem auziţi de la cea dintâi rugăciune, plecăm.

Cu adevărat că mare este deosebirea dintre aceia şi 
noi, şi atât de mare pre cât este de la cer la pământ, 
şi poate că încă mai mare. Ce spui ? După atâtea suc
cese, după minunea petrecută în groapa leilor, se crede 
pe sine atât de umilit? «Da! zice; căci ori-ce am face, 
robi netrebnici suntem». Astfel deci, cu mult timp mat 
’nainte împlinind poronca evanghelică, el se credea ca o 
nimic pe sine singur, zicând : «Ca 'şi-a adus aminte de
mine Dumnezeu». Dară priveşte cum şi rugăciunea lui 
este plină de umilinţă. Tot aşa şi cei trei coconi ziceau : 
<Am păcătuit, fă ră  de lege am făcut de părtându-mă de la 
tinet (Cânt. celor trei coconi, vers. 5), şi pretutindeni 
învederează umilinţa lor. De şi Daniil avea multe cuvinte 
de a se trufii, ştiea însă câ şi acestea le avea de acola

*) A  s e  v e d e a  F a p t e l e  A p o s t o l i lo r ,  C a p .  1 4 , 1 0 — 2 7 .
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că nu s’a mAndrit, şi deci n’a conrupt tezaurul ce posedă. 
Căci nu numai că a fost cântat de câtră toţi oamenii de 
pe faţa pământului, pentru că împăratul s*a aruncat îna
intea lui cu iaţa la pământ şi i-a jertfit, ba încă l’a cre
zut ca Dumnezeu el care pretutindeni pe pământ era 
considerat .şi cinstit ca Dumnezeu, de oarece întregul pă
mânt î! stăpânea, iară aceasta se învederează de la Ie- 
remîa : v. Iară neamul şi împărăţiea, câţi nu vor pune gru~ 
majii săi subt jugul împăratului Babiîonului, cu sabie şi 
cu foamete îi voiu certa pre ei, până ce se vor sfârşi în 
mâna lui, zice Domnul» (Cap. 27, 6) şi iarăşi : «.eu am
dat pământul lui Nabuhodonosor, robului meu» (Compară 
cap. 43 cu cap, 34 din Ieremia). Şi din cele ce a scris 
iarăşi se vede, că e] era admirat nu numai acolo, unde 
era, ci pretutindeni, ba încă se arăta mai mare înaintea 
celorlalte neamuri, de cât cum î-au văzut cei de faţă, 
când şi prin scrieri au mărturisit robia ior şi minunea.

Dani el era admirat şi pentru înţelepciunea lui, după 
cum se poate vedea din Prorocia lui kzechsl, (Cap. 28, 3) 
unde se zice: «Au doară eşti hi mai înţelept de cât D a
niil» ? Şi după toate acestea a fost atât de umiiit, deşi 
de multe-ori a murit pentru stăpânul. Dară oare de ce, 
dacă a fost atât de umilit, n’a respins nici închinarea îm
păratului, şi nici jertfele ? Aceasta nu o spun, căci îmi 
este deajuns de a spune numai chestiunea, iarâ restul îl 
las pe socoteala voastră, ca măcar aşa să aţâţ cugetul 
vostru. Eu numai atâta sfătuiesc, ca totul să se facă pen
tru frica lui Dumnezeu, având noi astfel de exemple, şi 
că atunci cu adevărat ne vom bucura şi de cele de aici, 
dacă vom înţrîege bine valoarea ccjor viitoare. Cum câ 
nu din prostie a făcut aşa, se învederează din zicerea lui: 
«Darurile tale ţine-le pentru lifte» (Daniil 5, 17) Dară şi 
aici se naşte o altă întrebare: cum de aici a respins cins
tea prin vorbe, iarâ prin fapte a primit-0, şi a purtat 
lanţ de aur împrejurul grumazului iui (% c d  e w o p s a s  t o v  

jiaviâsnjv) ? Irod când a auzit poporul strigând: «glas Dum- 
nezeesc şi nu omenesc» (Fapt. Ap. 12, 22), fiindcă n’a 
dat slavă lui Dumnezeu, a crăpat şi i-a ieşit mfiruntaele, 
iară ^ces'a (Daniil) a primit chiar şi slava cuvenită lui 
Dumnezeu, iară nu numai vorbe.
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Aici este necesar a spune de ce a fost aşâ ? Pentru 
că acolo oamemi cădeau în mare idolatrie, pe când 
aici nu. Cum aşa? Apoi a fi crezut cineva în acest 
fei, a fost o cinste dată iui Dumnezeu, pentru care 
tocmai preîntâmpinând aceasta a zis : «Iară mie nu
pentru înţelepciunea care este întru mine». Deaitmintrelea 
nici că se pare că le-ar fi -primit acele jertfe, căci dacă 
spune că trebuia a se jertfi, nu este însă sigur dacă i s’a 
jertfit, dacâ în fine după vorbe au urmat şi faptele. Acolo 
însă au şi adus tauri spre a fi jertfiţi, iară noroadele nu
meau pre unut Dia ()oe), iară pe Pavel Ermi (Mercur). 
Deci dacă i s'a pus lanţ de aur împrejurul grumazului 
lui, pentru ca să-t arate mai învederat, de ce oare nu se 
pare câ el a respins jertfa? Căci şi acolo nu au făcut 
precum yoiau, ci numai că se pregăteau, însă apostolii 
i-au împiedecat,—-aşa că şi aici ar fi trebuit ca de’ndatâ 
să respingă. Acoîo apoi era mulţime de norod, pe când 
aici singur tiranul. De ce nu l’a respins pe tiran, a 
spus-o mai înainte, că nu i-a jertfit ca lui Dumnezeu în 
dispreţul respectului lui, ci spre mai mare admiraţiune. 
Cum aşa? Apoi a dat poroncă pentru Dumnezeu, aşa câ 
nu i s’a ştirbit cinstea cuvenită. Nu tot aşa însă s ’a pe
trecut cu aceia cari erau consideraţi de popor ca Dum
nezeu, şi de aceia au respins jertfele ce urma a li se 

.aduce. Dealtfel şi dacă i s’a închinat împăratul lui Daniil, 
nu i s’a închinat ca lui Dumnezeu, ci ca unui om înţe
lept. Şi apoi nu este sigur nici câ i-a jertfit, sau şi dacâ
i~ar fi jertfit, nu ar fi primit Daniil. Dară oare de ce l-a 
numit şi Baltazar, numele lui Dumnezeu chiar ? Apoi 
dânşii nu credeau ca vr-o minune pe Dumnezeii !or, dacă 
chiar împăratul lor numea astlel până şi pe un rob, po- 
roncind tuturor de a se închina chipului celui variat şi 
de multe feluri, şi respectând draconuL Pe lângă aceasta 
Babilonenii erau încâ şi mai proşti de cât cei din Listra,
pentru care nici nu era cu putinţă de a-i împiedeca ime
diat de la aceasta.

Dară apoi multe ar putea spune cineva aici, însă deo
camdată sunt deajuns acestea. Deci, dacă voim ca să ne 
învrednicim de toate bunurile, sâ căutăm cele după Dum
nezeu. Câ precum cei ce caută cele ale lumei, cad şi din
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acestea şi din acelea, tot aşa şi cei ce caută pe ceie 
după Dumnezeu, de amândouă se vor bucura. Deci, sâ 
nu le căutăm pe acestea, ci pe acelea, ca astiel şi de 
bunurile făgăduite să ne învrednicim, prin Christos Iisus 
Domnul nostru, căruia împreună cu Tată! şi cu Sfântul 
Duh, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi puru
rea şî în vccîi vecilor. Amin.

O M I L I A  X X V I I
* Prin credinţă a făcut Pasca şi 7) ăr sar ea sângelui, ca 

nu cumva cei ce pierdea pre cei întâi născuţi sâ se atingă 
de dânşii. Prin credinţă au trecut marea Roşie ca pe uscat, 
a căriea ispitire luând Egiptenii sau înnecat. Prin cre
dinţă zidurile lirihonului au căzut cu încunjurarea în 
şeapte ?Me. Prin credinţă Raăv curva n-a pierit impreună 
cu cei neascultători, primind iscoadele cu pace» (Cap.
11. 28—31).

Multe obişnuieşte a făuri şi a pune ia mijloc Pavel, şi 
este foarte adâncit în cugetări. Dealmintrelea aşa este 
harul Duhului, căci nu în mulţimea cuvintelor imprimeazâ 
puţine idei, ci în scurtimea vorbelor aşază aşa zicând o 
mulţime întreagă de cugctări. Căci priveşte, cum în şirul 
mângăerilor, şi vorbind despre credinţă, ii aminteşte de 
un tip şi o taină, a căriea adevăr îl avem. *Prin credinţă, 
zice, a făcut Pasca -şi vărsarea sângeluiy ca nu cumva cel 
ce pierdea pre cei întâi născuţi, să se atingă de dânşii». 
Şi cc înseamnă «vărsarea sângelui» ? Un miel se jertfia 
la fiecare casă, şi cu sângele lui se ungea stâlpii uşilor 
deasupra,1) iarâ aceasta era ca un gard, adecă ca apă
rare de pierderea Egipteană. Deci, dacă sângele mielului 
în mijlocul Egiptenilor, şi în timp de pustiire încă, păstra 
pe Iudei nevătămaţi, apoi cu atât mai mult ne va mântui, 
pre noi, nu stâlpii uşilor ci chiar sufletele noastre ungân- 
du-le cu sângele lui Christos. Căci şi acum pustiitorul ne 
înconjoară din toate părţile în noaptea cea adâncă a vieţei,

; . A  s e  v e d e a  E x o d u l  c a p .  12. N u m e r e  9 , 1 — 1 4 . D e n te r o n o m iu  1 6 , 1 - 8 .
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insă noi să ne înarmăm cu acea jertfă. Ungerea o nu" 
meşte vărsare, căci şi pe noi ne-a scos Dumnezeu din 
Egipet, adecă din întuneric, din idololatrie. Deşi ceia ce 
s ’a iăcut atunci, nu însemna nimic, totuşi ceia ce am câş
tigat este mare, fiindcă ceia ce s ’a fâcut era sânge, pe 
când ceia ce am câştigat este mântuirea, este îngrădirea 
şi împiedecarea pierzârei. S’a temut îngerul de sânge, 
fiindcă ştiea el al cui tip era; s’a cutremurat gândindu-se 
la moartea stăpânului, şi de aceia nu se atingea de dânşii. 
Moisi a zis Israiliţilor: «ungeţi» şi dânşii au uns, şi sau 
încurajat, iară voi având însuşi sângele lui Christos, a 
mielului care a ridicat păcatul lumei, nu vă încurajaţi ?

«Prin ctedinţă au trecut marea Roşie ca pe uscat*.
Iarăşi compară un popor întreg cu poporul,. ca nu cumva 
să zică dânşii: «Dară nu putem a fi ca sfinţii». «Prin  
credinţă, zice, au trecut marea Roşie ca pe uscat, a căriea 
ispite luând Egiptenii sau înnecat». Aici îi face sâ - şi aducă 
aminte de patimele cele din Egipet. Cum prin credinţă ? 
Câ adecâ au sperat că vor trece prin mare, şi de aceia 
se rugau, sau mai bine zis Moisi a tost care s’a rugat. 
Ai văzut cum credinţa covârşeşte pretutindeni raţiona
mentele omeneşti, cum şi slăbiciunea şi umilinţa ? Ai văzut 
cum dânşii şi credeau, în acelaşi timp se şi temeau, şi 
de sângele de deasupra uşelor, şi dc marea Roşie ? Iară 
aceasta a arătat că era apă pentru acei ce căzuse şi se 
înnecase, şi că nu a fost vre-o viziune, ci adevăr. Dupre
cum cei ce erau consumaţi de lei invederau adevărul
faptelor, ca şi cei arşi în cuptorul cel cu foc, tot aşa şi
acum vezi aceleaşi fapte petrecându-se; unora spre mân
tuire şi laudă, iarâ altora spre pierzare. Atât de mare 
bun este credinţa, căci şi atunci când cădem în vr-o în
curcătură, noi ne izbăvim, ba chiar de am ajunge la pră- 
pastiea morţii, sau ceîe ale noastre sunt de plâns. Ce 
altă nădejdie mai aveau? Egiptenii şi marea îi împresu
rase lără arme, şi trebuia ca sau sâ se înnece fugind, 
sau sâ cadă în mâna Egiptenilor. Cu toate acestea însă 
i-a scos pre dânşii din încurcătură, căci aceiaşi apă unora 
a servit de aşternut picioarelor, ca pământul, iară pe alţii 
i-a afundat în adâncul mărei. Acolo şi a uitat -natura sa? 
iară aici s ’a înarmat contra lor.
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«Prin credinţă zidurile Etihomtlui au căzut cu încun- 
jurarea în şeapte zile». Dară nu glasul trâmbiţilor au fost 
care au dărâmat zidurile, chiar de ar fi trâmbiţat cineva 
ani întregi, ci credinţa le face-pe toate. Ai văzut cum 
pretutindeni nu consecinţa şi nici legea naturei o preface, 
ci toate se desfăşură contra aşteptărei? Prin urmare şi 
aici contra aşteptărei se petrec toate. Fiindcă într’una 
zicea, câ trebuie a crede cu speranţa celor viitoare, cu 
drept cuvânt a pus în mişcare această vorbă lungă a lui, 
arătând că nu numai acum, ci chiar de la început toate 
isprăvile şi minunile prin credinţă sau săvârşit. *Prin 
credinţă Rahv cutva n-a pierit împreună cu cei neascul~ 
lători, primind iscoadele cu pace*. «Aşa dară, zice, este  
cea mai mare necinste, ca voi sâ vă arătaţi mai necre
dincioşi de cât o curvă, căci aceea numai cât a auzit pe 
acei bărbaţi dând de veste, şi îndată a crezut*. Dcci 
dară şi sfârşitul a urmat precum trebuia, căci pierind toţi, 
singură ea a scăpat. Ea n-a zis către sine singură, că 
«voi fi cu cei mulţi ai mei», şi nici n’a zis că <să fiu eu 
mai înţeleaptă de cât bărbaţii cei înţelepţi, carii nu cred, 
şî eu să cred» ? Nimic din acestea n-a zis, ci a crezut 
celor spuse de iscoade, ceia ce au şi pătimit ii cu ade
vărat.

«Şi incă ce voi mai zice? Că num i ajunge timpul a 
spune» (Vers. 32) N-a mai adaos alte nume, ci .sfârşind 
cu curva, şi ruşinându-i prin calitatea persoanei, nu mai 
lungeşte istoriea, ca nu cumva să se pară că face poli
loghie. Nu o părăseşte cu totul însă, ci trece mai departe 
cu multă prudenţă, păzindu-le pe amândouă: adică şi de 
desgust fugind, în acelaşi tunp şi mulţimea lor nevătă- 
mând pe auditor, sau cum s-ar zice, nici că în totul a 
tăcut, şi nici vorbind a nemulţumit, ci amâdouă le face 
deodată. Cănd cineva se luptă cu putere, dacă stăruieşte 
luptându-se, desgustă auditorul dacă este lacom de slavă 
si ambiţiune deşartă, şi de aceia trebuie a se conforma 
strictului necesar.

<Şi încă ce voiu mai zice? Câ nu-mi ajunge timpul a 
spune de Ghedeon, de Var ah, şi de Sampson, de leftae şi 
de David, de Samuil şi de Ptoroci». Uniia învinovăţesc pe 
Pavel, câ de ce pune în locurile acestea pe Varah, Sam-
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pson şi leftae. Ce spui ? Dacă a pus pe curvă, pe aceş
tia să nu-i pună? Să nu’mi spui de cealaltă viaţă a lor, 
ci numai dacă n-au crezut, şi n-au strălucit în credinţă. 
«v>V de Proroci, zice, cari prin credinţă au biruit împă
răţii'» (Vers, 33). Ai văzut că nu mărturiseşte aici des
pre o viaţă strălucită, fiindcă nici nu era aceasta ceia 
ce căuta apostolul să dovedească, ci până acum este nu
mai examinarea credinţei. Căci spune-mi, dacă nu toate 
le-au făcut prin credinţă? iP rin  credinţă, zice, au biruit 
îm păra ţii — cei de pe lângă G hedeon— «au lucrat drep
t a t e cine? Aceştiia chiar, adecă de filantropie vorbeşte 
aici. Despre David mi se pare că zice mai departe: 
dobândit făgăduinţele» Ce anume făgăduinţi ? Acele care 
le-a zis, că din sămânţa Iui va şedea pe tronul său. «Au 
astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat 
de ascuţitul săbiei» (Vers. 34). Priveşte cum dânşii erau 
chiar în gura morţii, ca de pildă Daniil în mijlocul ieiior, 
cei trei coconi cari au stat în cuptorul cel cu foc, Abraam, 
Isaac, lacov, cari au trecut prin diferite ispite, şi totuşi 
nici aşa n<j s-au desnădăjduit. Aceasta este credinţa. Când 
lucrurile se petrec cu totul contrar, atunci trebuie a crede, 
că nimic nu s-a intâmplat contrar, ci toate sunt ca o 
urmare. «Au scăpat de ascuţitul săbiei». Aici mi se pare 
că tot de cei trei coconi vorbeşte.' «S-au întărit din slă
biciune» zice, făcând aluziune aici de cele petrecute la 
întoarcerea lor din robia Babilonufui. «Din slăbiciune», 
zice, adică din robie, când adică cele Iudaice erau în 
mare desnâdăjduire, când cu nimic nu se deosebeau de 
oasele celor morţi. Căci cine ar fi crezut că se vor în
toarce dânşii din robia Babilonului, şi nu numai că se 
vor mai întoarce, dară încă de a fi şi puternici într’atâta, 
în cât să pună pe fugă taberile celor de alt neam ? «Dară 
nouă, zice, nimic dîn acestea nu ni s ’a întâmplat, şi toate 
acestea erau tipuri a celor viitoare.

«Au luat femeile dintru înviere pre morţii săi» (Vers... 
35). Aici vorbeşte de Prorocii Eliseiu şi Ilie, carii au în
viat morţi, tŞ i  alţii s-au omorît neprimind slobozirea, ca 
să dobândească mai bună înviere*. Dară noi nu am do
bândit înviere. «Eu vă voi arăta şi pe aceia, zice, cari 
au fost ucişi şi n’au dobândit-o, ca astfel să dobândea-
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scă o mai bunâ înviere. Căci de ce, spune-mi, fiindu-le 
slobod de a vieţui, dânşii n-au voit ? Aşa dar nu aştep
tau ei o mai bună înviere» ? Şi acei ce înviase pe alţii 
au preferat ca sâ moară, ca astfel să dobândească o mai 
bună înviere, de cât aceea a copiilor acelor femei. Aici 
mi se pare că face aluziune şî la foan şi la lacov. «Li 
era cu putinţă, zice, de a vedea soarele; îi era cu pu
tinţă de a na fi certaţi, şi cu toate acestea au preterat
de a muri, şi cei ce au înviat pe alţii, au ales înşii de
a 'muri, ca astfel să se bucure de o mai bună înviere o.

«■iară alţii de batjocori şi de bătăi au luat ispitire,
încă fi de legături şi de temniţăy ( Vers. jâ ) . Cu aceştia 
a terminat, cârii erau cei mai de aproape, cei mai fami
liari, fiindcă atunci mai cu seamă acestea aduc mângâ.ere, 
când durerea vine de la aceiaşi cauză,— că dealtmintrelea 
cu ori şi câtă aprindere ai spune, dacâ nu vine de la 
aceiaşi cauză, nimic n-ai făcut. De aceia zic, a încheiat 
cu aceasta, vorbind de legături, de temniţe, de bătăi, de 
ucideri cu pietre, făcând aluziune la Ştefan şi la Zahatia. 
De aceia a adaos: < Cu ucidere de sabie au murit*. Ce 
spui? Uniia, zici, că au scăpat de ascuţitul săbiei, iară 
alţii câ cu ucidere de sabie au murit; dară ce este aici? 
Pe cine lauzi? Pe cine admiri? «Şi pe uniia, şi pe alţii, 
zice; pe uniia fiindcă au fost familiari şi aproape de voi, 
iară pe alţii fiindcă credinţa lor a avut putere până şi 
asupra sfârşitului lor, şi este tip al celor viitoare. Două mi
nuni izvorăsc din credinţă: câ şi sâvârşâşte lucruri mari, 
în acelaşi timp şi pătimeşte mari, şi totuşi a pătimi o 
crede ca nimic. Şi nici nu poţi spune câ erau poate pă
cătoşi şi oameni de nimic, că dacâ ai pune în cumpănă 
pe întreaga lume, totuşi i-aş găsi pe dânşii câ trag mai 
greu, şi mai de preţ. De aceia a şi spus mai departe, 
^cărora nu era lumea vrednică». Căci ce ar fi putut să i 
mulţâmească pe dânşii din cele ale lumei aceştiea, care 
nu avea nimic vrednic de dânşii ?

Aîci li aţâţă cugetul lor, învăţându-i ca să nu se pi
ronească aşa zicând de cele prezente, ci să se creadă 
mai pre sus de toate ceie din vieaţa aceasta, dacâ până şi 
lumea întreagă nu este vrednica de dânşii. Deci, ce voieşti 
a lua aici ? Căci este o batjocoră dacă vei primi aici plata.
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') Deci, iubiţilor, să nu cugetăm la lucruri lumeşti, ş 
nici sâ nu căutăm aici răsplata, sau să fim atât de să
raci, că dacă lumea întreagă, şi nu era vrednică de dânşiir 
ce cauţi atunci o parte a lumei ? Şi cu drept cuvânt, căci 
sunt prietenii lui Dumnezeu. Prin cxpresiunea «lume» de 
aici, înţelege el oare mulţimea, sau însăşi creatura ? Pe 
amândouă la o laltă, căci pe amândouă obişnuieşte scrip
tura de a le numi prin acest cuvânt. «Chiar întreaga na
tură, cu oamenii la un loc, de ar fi comparată cu dânşii, 
zice, totuşi nu ar fi de acelaşi preţ, şi cu drept cuvânt, 
că precum mii de greutăţi de paie sau de fân nu ar fi 
de acelaşi preţ cu' zece mărgăritare, tot aşa şi cu aceia.
* M ai bun este umil %g.re face voia lui■ Dumnezeu, decât o 
mie de călcători de lege» 2) (Sirah 16, 3), iară prin expre- 
siunea <mie» el nu înţelege pe cei mulţi, ci mulţimea cea 
nemărginită. Poţi înţelege, dară, ce valoare are cel drept. 
Zis-a Iisus al lui Navi: «sd stea soarele spre Gavaon, şi 
luna spre valea Elonului» (Iisus Navi, 10, 12), şi s'a făcut 
aşa. Sâ vină acum lumea întreagă, sau mai bine zis, două 
şi trei, şi patru, şi zece şi douâ-zeci de lumi, şi grăiască 
toate deodată, sau facă aceasta!... dară nu vor. Dară 
prietinul lui Dumnezeu a poroncit creaturelor prietinului 
său, sau mai bine zis a rugat pe prietin, iarâ slugile s’au 
supus, aşa câ cel de jos a poroncit celor de sus. Ai vă
zut cum toate acestea s’au fâcut spre a sluji, şi spre a’şi 
îndeplini drumul cel poroncit ? Aceasta este cu mult mai 
mare decât cele făcute de Moisi. Şi de ce oare f Pentru 
că nu este tot una: de a poronci mărei, cu a poronci 
celor din ceruri. Mare de sigur este şi aceia, şi chiar 
foarte mare, dară cu toate acestea nu este tot una. De 
ce? Pentru câ numele lui Iisus a fost tip a lui Christos. 
De aceia deci, şi pentru numele acesta natura s’a sfiit. 
De ce ? Altul nu a mai fost numit Iisus ? Dară el pentru 
aceasta s ’a numit Iisus, tip al lui Christos, fiindcă mai

1) Partea morală. Nu trebu ie  a cugeta la lucruri lumeşti, şi nici de a căuta 
a ic i  rSspiata. Că cerul n u  este  sferă, şi despre Iisus al lui Navi, şi despre 
cei cc făceau m inuni. (Veron)

!) In e d iţ ii S t .  O irisostom  acest vars este  p r e c u m  u r m e a z ă : „ K p s î a a w v  
s ic  jtotwv t t u p io u ,  S) p jp to i jtapdvofLOi», pe când în ediţia

noastră lipsesc expres iu  ni ! e  < voea lui Dumnezeu  * şi <călcători de lege*.



înainte se numia Avsis ’). De aceia dară i s'a schimbat 
numele, fiindcă a fost o prezicere, o profeţie. El a dus 
pe popor în pământul făgăduinţei, —  precum Iisus- în ce
ruri, — nu legea, precum nici Moisi, ci a rămas afară. 
Nu avea putere legea să introducă, ci harul. Ai văzut 
cum tipurile incă dela început au iost descrise ? A po
roncit creaturei, sau mai bine zis unei mici părţi a crea- 
turei, care sta cu capul în jos, ca astfel când vei vedea 
în figura omului Iisus aceleaşi zicându-se, sâ nu te sperii, 
nici sâ te minunezi. El, trăind încă Moisi, a pus pe fugă 
pe duşmani; tot aşa trăind şi legea, el totul a adminis
trat, nu însă pe faţă.

Dară să vedem cel fel este virtutea sfinţilor. Dacă aici 
lucrează şi fac astfel de lucruri, pe care . le fac îngerii, ce 
oare vor fi acolo ? Câtă strălucire vor avea acolo ? Poate 
câ fiecare dintre voi ar voi să fie astfel, în cât sâ poată 
poronci soarelui şi lunei. Aici cei ce spun că cerul este 
o sferă, ce ar putea zice ? De ce n’a zis simpfu: «să stea 
soarele», ci a adaos: «Să stea soarele spre Gavaon ş i luna 
spre valea Elanului», adecă cfacă-se ziua mai mare». 
Aceasta s’a petrecut şi pe timpul !ui Ezechia, când soa
rele s’a întors îndărăt. Dară faptul acesta este mai mi
nunat de cât acela, ca să meargă pe un drum contrar, 
pe câtă vreme a stat locului, şi nu şi-a mai continuat 
drumul.

Insă noi ne vom învrednici şi de mai mari, dacă însă 
vom voi. Căci ce anume ni-a făgăduit nouă Christos ? De 
sigur că nu starea soarelui pe loc, nici a lunei, şi nici 
întoarcerea lor îndărăt, dară ce anume ? <De mă iubeşte 
cifîeva pre mine, zice  ̂ şi Tatăl meu îl va iubi pre el, şi 
la el vom veni, şi lăcaş la dânsul vom face*. (Ioan 14, 
23). Ce’mi trebuie mie, sau mai bine zis ce’mi pasă mie 
de soare, de lună, cum şi de minunele lor, când stăpâ
nul tuturor vine la mine şi se sălăşluieşte întru mine? 
Nu-mi pasă de nimic. Ce nevoie am de acestea, când el 
va fi soarele şi lumina mea ? Căci spune’mi ce ai voi tu?
Ai voi de pildă ca intrând în palatul împărătesc să poţi
a strămuta şi a preface ceva din locul său, sau ai voi ca 
să ajungi la atâta familiaritate faţă de împăratul, ca sâ’l

')  A' s e  v e d e a  n u m e r i  13 , 16.

_  3 1 9  —
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poţi convinge de a veni la tine ? De sigur că mai mult 
aceasta de cât aceia. Şi ce poate fi de mirare dacâ ceia 
ce poronceşte un om, aceasta o poronceşte şi Christos ? 
«Dară Christos, zice, nu are nevoie de Tatăl, căci el şi 
cu a sa putere face». Bine; deci mărturiseşte mai întâi 
şi spxme, că nu are nevoie de Tatăl, şi că cu dela sine 
putere face, şi atunci îţi voiu zice iarăşi, sau mai bine 
zis te voiu învăţa pentru rugăciunea pe care o face; este 
la rezultatul pogorământului şi al economiei (nu era 
Christos doară mai mic de cât Iisus al lui Navi), sau spre 
a ne învăţa pre noi ? Câ precum dascălul auzind pe co
pil gângăvind şi silabizând literile, nu zici că el nu ştie, 
dacâ întreabă pe copil, unde este sau ce este litera 
aceasta, căci tu ştii foarte bine câ nu'i întreabă pentru 
că nu ştie, ci voind să’l Înveţe pe nesimţite. Tot aşa şi 
Christos se ruga, nu doară pentru că avea nevoie, ci 
voind a te învăţa pe tine pe nesimţite, ca într'una sâ fii 
cu băgare de samă la rugăciune, ca într’una să privighezi, 
şi cu cea mai mare stăruinţă să o faci. Când zic să pri
vighezi, nu înţeleg ca numai noaptea să te scoli, ci ca 
şi ziua să fii treaz în rugăciuneîe ce ie faci, căci unul ca 
acesta se numeşte câ privighează. Dealtmintrelea se poate 
ca şi noaptea rugându-se cineva sâ doarmă, sau şi ziua 
nerugându-se să privigheze, când sufletul îi este îndreptat 
spre Dumnezeu, când se gândeşte cu cine stă de vorbâ, 
câtră cine îi este îndreptat cuvântul, când îşi vine în 
minte şi se gândeşte câ îngerii stau înaintea lui Dumnezeu 
cu tricâ şi cu cutremur, iarâ el se apropie căscând şi în- 
tinzându-se a lene.

Puternică aiinâ este, iubiţilor, rugăciunea, dacă se face 
cu cuvenita băgare de samă. Şi ca sâ afli câtă putere are, 
gândeşte-te la acestea: necontenita rugăciune are putere 
de a stăpâni neruşinarea, nedreptatea, sălbătăcia şi cru
zimea. « Căci auziţi ce spune judecătorul nedreptăţei» (Luca 
18, 6), zice. Dară apoi chiar şi trândăvia o stăpâneşte, 
şi ceia ce nu poate face prietenia, o face rugăciunea în
tr'una, ca aici: «Grăiesc vouă, măcar de nu i-ar da tui
sculându-se, pentru căci este prieten, dară pentru obrăz
nicia lui sculându-se, va da câte. îi trebue» (Ibid. II , 8). 
încă şi pe nevrednicie rugăciunea necontenită o trans-
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formă In vrednicie, ca aici de pildă: «Nu este dine, zise 
de a lua pânea fiilor, şi a o arunca cânilor; iară ea a 
răspuns, aşa este Doamne, că şi cânii mănâncă din fă - 
rămâturile ce cad din masa domnilor săi» (Math. 15,
26, 27).

Să fim deci, iubiţilor, cu băgare de samă la rugăciune 
Puternică armă este rugăciunea, dacă se face într’una 
dacă se face lipsită de slavă deşartă, dacă se face cu 
suflet sincer şi nevinovat. Rugăciunea a pus pe fugă pe 
duşmani. Rugăciunea a făcut bine unui neam întreg ci 
nevrednic, după cum zice : « Când am văzut necazul po
porului meu în Egipet, m am  pogorât să-i scoţ din mâna 
Egiptenilor» (Exod 3, 7. 8). Rugăciunea este doftorie 
mântuitoare, împiedecătoare a păcatelor şi vindecătoare 
a nelegiuirilor. In rugăciune se găsia şi acea văduvă, sin
guratecă, Dacă noi ne rugăm cu umilinţă, dacă ne batem  
pieptul ca şi vameşul, şi dacă grăim aceleaşi ca şi el: 
<Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului şi mă miluieşte- 
(Luca 8, 13), pe toate le vom câştiga. Că dacă nu sune 
tem vameşi, totuşi avem alte păcate, nu mai mici ca al» 
aceluia. Să nu’mi spui că ai păcătuit în ceva mic, fiindcă 
păcatul are aceeaşi natură. Că precum de pildă criminal 
se numeşte deopotrivă şi cel ce ucide pe un bâibat, ca 
şi cel ce ucide pe un copil, tot aşa şi răpitorul, fie că 
a răpit mult sau puţin. Dară apoi şi ţinerea minte de 
rău nu este un păcat mic, ci încă mare, după cum zice:
< Căile celor ce ţin minte râul, sunt spre moarte» (Prov. 
12, 29), şi iarăşi: «Tot cel ce se mânie asupra fratelui 
său în deşert, vinovat va fi judecăţei» (Math. 5, 22), cum 
şi cel ce chiamă pe fratele său racâ sau nebun. Ne împăr
tăşim apoi cu nevrednicie, de înfricoşatele jertfe, pizmuim 
şi bârfim pe alţii, iară uniia dintre noi de multe ori se 
şî îmbată. Fiecare din aceste păcate prin sine însuşi este  
de ajuns spre a ne alunga din împărăţia cerurilor, dară 
când cu toatele vor fi împreună, ce justificare vom avea ? 
Avem nevoie, iubiţilor,' de o îndelungată pocăinţă, de o 
îndelungată rugăciune, de o multă stăruinţă, ca astfel sâ 
putem a ne învrednici de bunurile făgăduite nouă.

Sâ zicem deci şi noi: * Dumnezeule, milostiv fii mie p ă 
cătosului-», sau mai bine zis nu numai să zicem, ci aşa

21
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să ne şi credem, şi chiar de ne-ar învinovăţi cineva pre 
noîj să nu ne înfuriem, căci şi vameşul a auzit pe acela 
zicând că <nu sunt ca acest vameş*, şi totuşi au s’a mâ
niat, ci s'a umi!it, a primit batjocora, sau mai bine zis, a 
primit biruinţa, şi a respins batjocora. Acela a provocat 
rana, sară acesta a găsit doftoria. S i  zicem dară şi noi: 
«Dumnezeule, milasliv fii mie păcătosului», şi fie chiar dacâ 
un altui ne-ar bârfi, noi sâ na ne tulburăm. Când noi 
vorbim mii de rele de noi, şi nu ne supărăm, iarâ dacă 
auzind pe alţii grâindu-ne de râu ne tuJburâm, aceasta 
nti mai este umilinţă, nu mai este mărturisire, ci famfa- 
ronadâ şi slavi deşartă. «Famiaronadâ, zici rn, este de 
a se chema cineva pe sine păcătos> r Da! Când noi vor
bim cu umilinţă despre noi, de sigur câ vom fi admiraţi, 
vom ii lăudaţi, iarâ dacâ vom face din contra, nu mai 
încape îndoială câ vom fi dispreţuiţi.

Dară ce este umilinţă ? A răbda când an altul ne bat
jocoreşte, a ne cunoaşte păcatul, a răbda vorbele cele 
proaste,—şi mei nu ar fi doară rezultata! umilinţei, ci al 
recunoştinţei. Acum însă noi ne numim pre noi înşi-ne 
păcătoşi, nevrednici, şi câte altele de acest fel, fâră a ne 
supăra, iarâ când un altul ne-ar arunca asemenea vorbe, 
ne înfuriem şi turbăm de mânie. Ai văzut cum nu mai 
-este mărturisire şi oici recunoştinţă ? Ai spus de tine câ 
eşti atât de păcătos; eî binei 'nu te tulbura dacă auzi 
spunându-ţi-se de acestea şi de alţii şi eşti certat, căci 
namai atunci păcatele tale se uşurează, când alţii te 
grăiesc ds râu. Asupra îor îşi vor pune o sarcină mare, 
iarâ pe tine te duce la filosofic. Ascultă ce spune feri
citul David, când îl blestâma Semee: *Lăsaţi~l pre el sâ 
blesteme, că Domnul a zis iui, că doară va vedia Domnul 
smerenia mea, şi va întoarce bine pentru b ies tăinui lui în 
ziua aceasta» (IL Imp. 16, ÎL  12,). Tu insă grăind de 
tine râu, până şi chiar ercagerâodu-ţs relele, dacâ cumva 
nu vei auzt de ia alţii laudele cuvenite acelor mari drepţi, 
te înhiriezi, Ai văzut cum te joci cu lucruri de care nu 
trebuie a te iuca ?Noi trebuie a respinge laudele altora 
ca asîfel sâ ne învrednicim de mai mari laude, şi mai 
muit sâ fim admiraţi. Noi nu primim laudele aifcora când 
suntem umiliţi, cu scop de a ie mai mări, şi de a ni £t



totul spre slavă, iarâ aa spre adevăr, pentru că-de acei:: 
toate sânt deşarte, toate îndoelaicft. Pentru aceia vă ro<; 
d ea  ca deporta ̂  dev matni tuturor tetelor, care este şSia’S'H 
deşartă, şi a vieţii după' 'rom iui Dumnezeu, c.a astfel s:1 
ne învrednicim şi de - bunurile cele viitoare, prin Christoî 
îisas Dom ani nostru, căreia împreună, c;i TaSăî şi ca Si" 
şi de vieaţă dătătorul Duh, se cuvine slava, acur  ̂ şî pir 
rurea şi în vecii vecilor. Amin.

O M ILIA  X X V III
«/re cojoaca au umblat ţi m piei de capră, lipnţi fiind 

necăjiţi, de râu supăraţi, cărora nu gri iicmaa vrednicei 
în pustii rătăcind, şi în munte  ̂ pi în pgţteri, şi in t?afe
turile pământului». (Cap. II, 37).

Totdeauna de sigur, darâ mai ales când ceget la îsprl 
vile sfinţilor, 'rai vine în mijite de a mâ desriSdâiduI df 
cele ale mele» că noi nici prin sosim mâcar nu ara simţ: 
acele prin care îrytreaga vieaţă şi-au petrecut-o acei simţ 
bărbaţi, nu .fiind pedepsiţi pentru picatele- ior, ci pun; re* 
având succese, în acelaşi îiipp pururea şi amărâţi. Câc 
tu g&ndeşte^te la iiîeţ la care a ajuns vorba noastră asîSat 
de oarece despre dânsul grăieşte aici că cojoace a\ 
umblat.*,* şi ia el se sfârşesc exemplele, nelis&nd. me 
exemplul Ici, care era lor familiar şi propriu. După. c< 
spâne, deci, cele întâmplate ca apostolii câ au merit a  
ucidere -de sabie, câ s-au ucis cu piatra, se ridică iarâ.̂  
5a liie, care a ‘pătimit aceleaşi ea şi apostolii. Şi fandez 
era natural ca dânşii s4 nu aibă o atât qg mare sdeie d< 
apostoli, de aceia aduce mângâierea şi încurajarea lor dt 
îa cel ce s’a înălţat, şi era.. îa cea mai mare admiraţie 
«/« cojoace au umblat, ţ i  în pim de capră, lipsiţi fiin’-t, 
n4ca}Uis de râu. sau pârâţi, târâm nu era lumea vrednică» 
Nici haine nu aveau, zice, na aveau nici cetate, nici casă, 
nici lor, de adăpost; aceasta, e ceia ce apunea Chmîos, 
si când: < iărâ fiu l omului nu are unde sa’şi plece cu pv,t\’ 
(Math. 8, 20). Ce sp^n eu ioc de adăpostr Când ei nic: 
în pustie nu aveau liniate, căci nu ace că «stau în pus
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Pietăţi» ci, că şi acolo fiind erau alungaţi şi fugeau, nu 
sumai dm lumea mare ci şi'din cea nelocuitâ. Şi ii amin
teşte de locuri unde dânşii stau, cum şi de fapte Întâm
plate acolo. * Lipsiţi, zice, necăjiţi, de rău supăraţi*, 
-«După aceia, zice, pe voi vă învinovăţesc pentru Christos; 
dară pe îl ie de ce’î învinovăţau şi-l alungau, şi-l sileau 
de a se bate cu foamea şigclătatear— cera ce pe atunci 
pătimeau şî aceştiia, după cum şi spune undeva, au găsit 
cu cale de a trimite ucenicii pe uniia dintre dânşii în. 
ajutorai fraţilor ceîor ce locuiau în luaeea: * Dupre cum 
ăne ce avea, au aşezat fie-care din ei a trimite spre slujba 
fraţilor celor te locuiau în ludeea» (Fapt. II, 29) — ceia 
ce se petrecea şi cu aceştiia.

i Necăjiţi} zice, de rău supăraţi*, pătimind rele în călă
torii, fiind în primejdii. Dară oare ce va să zică erpre- 
sîunea *au umblat în cojoace fi în piei de capră, lipsiţi 
fiind, de rău supăraţi, in pustii rătăcind ţi  în munţi, fi în 
peşteri, şl in crăpăturile pământului * ? Adecă rătăceau ca 
nişte fugari şi bejănari, ca nişte alungaţi de nişcareva 
fapte necinstite* ea uniia ce nici soarele nu erau vrednici 
a-1 privi, şi Cori nici !n pustii nu găseai ioc de scăpare, 
ci trebuia să fugă într’una, să-şi caute într‘tina ascun
zători, trebuia ca de viî sâ se îngroape pe sine în pământ, 
ca pururea să se găsească cuprinşi de frică şi ca tremur!

aceştiia toţi mărturisiţi fiind prin credinţă, n~au luat 
făgăduinţa. Dumnezeu ceva mai bun pentru noi mai 'namte 
văzând, ca să nu ia fâră de noi săvârşirea> (Vers. 38. 
39). «Dară, zici tu, care este răsplata unei astfel de spe
ranţe* f Mare, iubiţilor, şi încă atât de mare, că nici nu 
este cu putinţă de a o învedera. * Cela. ce ochiul n~att 
văzui, zice, şi urechea n-au auzit, şi ia inima omului nu 
s’au suit, care au gătit Dumnezeu celor ce-l iubesc pre 
dânsul* (I. Corint. 2, 9). Dară tncă n-au primit răsplata, 
încă o aşteaptă, de şt s'au sfârşit in atâtea năcazuri.
* Aceia au cu dânşii atâta timp de când au biruit în lup
tele lor, şi încâ n-aa primit; iară roi, zice, păsîndu-vă in 
luptă, încă staţi nepăsători? Gândiţi-vâ şi voi dară câtă 
deosebire este, şi cum Abraam şi Apostolul Pavel stau 
încă şi aşteaptă, ca tu sa te sfârşeşti, pentru ca atunci 
să poată lua plată.. Că dacă nu ne ducem şi noi, 'Ii-a
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spus mai dinainte Mântuitorul că nu î i  va da, dupre cam 
un tată iubitor de fii nu îi dâ sâ mănânce copiilor celor 
silitori şi cari şi-au sfârşit treaba, până ce nu vor reni 
şi fraţii lor. Tu însă eşti nerrmîţămit, că încă pânĂ acum 
•n-ai primit plata ? Dată ce va face Avei, care a biruit 
înaintea tuturor, ş\ care stă încâ neîncurmnat ? Ce va face 
Noe ? Ce vor face toţi acei ce au trăit prin acele tim
puri, că te aşteaptă pe tine, şi pe cei după tine» ?

Ai văzut cum noi suntem superiori ior î tDummzeu, 
zice, ceva mai bun pentru noi mai ’nainte văzând*. Ca să 
na se pară. câ noi îi întrecem pe dânşii fiind cei întâia 
încununaţi, de aceia un singur timp a regulat spre încu
nunarea pe pentru toţi, aşa câ cei ce a biruit ca atâţia 
ani înaintea ta, ia coroana împreună cu tine. Şi n-a spus 
*ca nu cumva fârâ noi sâ fie încununaţi», ci *ca să nu 
ia fără de noi săvârşirea >, aşa că atunci se vor arăta' şi 
desăvârşiţi. Au luat, sau mai bine zis au apucat înaintea 
noastră în privinţa luptelor, nu însă şi în privinţa cunu
nilor. Nu pe dânşii i-a nedreptăţit, ci pe noi ne-a cinstit, 
căci şi dânşii aşteaptă pe fraţi. Pentru câ dacă cu toţii 
suntem un trup, apoi de sigur că trupului acestuia mai 
mare îi va fi plăcerea când vom fi încununaţi cu toţii la 
un loc, iarâ nu în parte. Deaîtmintrelea cei drepţi şi în 
aceasta sunt- demni de admirat, câ se bucură de binele 
fraţilor ca de al lor propriu. Aşa că şi dorinţa lor este 
de a fi încununaţi împreună cu propriile lor mădulâri, 
adecă cu fraţii lor, fiindcă a fi încununaţi împreună este 
cea mai mare plăcere.

< Drept aceia şi noi având atâta nor de mărturii pus 
împrejurul nostru, lepădând toată sarcina şi păcatul cel 
ce lesne încunjurăt. (Cap* 12, 1). In multe locuri scrip
tura scoate mângâierea în cele râie dela împrejurările pe
trecute, precum de pildă când zice Prorocui? *şi va fi 
umbră ziua asupra căldurei (ca o umbră în co?itra călduţei 
de zi) şi ca acoperemâni şi ascundere d i vifor şi ploae>. 
(Isaia 4, 6). Tot aşa zice şi aicit că amintirea acelor sfinţi, 
întocmai ca şi un nor care acopera pe cineva de arşiţa 
soarelui, înalţă sufletul cel obosit de răle şi’l apără. Şi 
n’a zis «cel ce stă atârnat deasupra», ci *cel ce lesne îtt- 
cunjoarâ* ceia ce e mai mult în cât câ şi liniştea e mai
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mare. «Nor de mărturii». Care tior? De sigur câ prin 
această expresiune el înţelege nu numai mărturiile din 
Testamentul Nou, ci şi pe/ cele din Testamentul vechiu, 
fiindcă şi aceştiia au mărturisit despre măreţiea Iui Dum
nezeu, ca de pildă cei trei coconi, cei de pe lângă Ilie, 
şi Prorocii toţi.

«Lepădând toată sarcina». Care anume sarcină ? Adecă 
somnul, împuţinarea, gândurile cele proaste, şi în fine 
toate cele omeneşti. «Ş i păcăliţi cel ce lesne încunjurâ*, 
adfecă cel ce uşor ni stă Înainte, sau câ spune aici de 
păcatul pe care îl putem săvârşi cu uşurinţă in anumite 
împrejurări, şi mai cu samă aceasta, fiindcă dacă voim, 
cu multă uşurinţă noi putem birui păcatul. «Prin răbdare, 
zice, să alergăm în lupta care este pusă înaintea noastră». 
N'a spus «să ne apărăm sau să ne războim» ci tocma; 
ceia ce e mai uşor de cât toate a pus-o aici numind-o 
alergare. Nici n’a spus «să trecem pe alăturea» ci sâ 
stăm pe acest drum, să suferim, să nu ne moleşim. 
alergăm , zice, în lupta care este pusă înaintea noastră'». 
După aceia apoi pune capitalul şi principalul mângâierei, 
pe care?l pune şi mai înainte, cum şi după aceasta, adecă 
pe Christos.

«Căutând, zice, la începătorul şi plinitorul credinţei 
Iisus^ care în locul bucufiei ce era pusă înaintea lui, a 
răbdat crucea». (Vers. 2), ceia ce şi însuşi Christos spunea 
necontenit ucenicilor săi, zicând: *Câ dacă pre stăpânul 
casei l-au numit Velzcvul, cu cât mai vârtos pre ucenicii 
lui> şi iarăşi: «Nu este ucenicul tnai presus de învăţătorul 
său, nici sluga mai mare decât Domnul său». (Math, 10,
25, 24). ^cântând*, zice. adecă pentru ca sâ ne învăţăm 
a alerga, a privi la Christos. Că precum în toate meşte
şugurile şi premiile privind spre dascăli, ne întipărim ast
fel în cugetul nostru meşteşugul, căpătând oare-care re- 
gule prin vedere, tot aşa şi aici, dacâ voim să alergăm 
bine, şi să învăţăm a alerga bine, să privim la Christos, 
la începătorul credinţei şi a săvârşirei noastre Iisus. Şi 
ce va sâ zică aceasta ? Adecă că el a pus în noi credinţa, 
el ni-a dat începutul, ceia ce spunea şi ucenicilor săi zi
când: «Nn voi m a ţi ales. pe  mine, ci eu v am ales pre  
voi* (Ioan 15, 16), precum şi Pavel z ice : «Atunci voiu
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cunoaşte, precum şi cunoscut sunt» (I. Cor. 13, 12). El a 
pus în noi începutul, el va pune şi sfârşitul.

« Care în lackl bucuriei„ ce era pusa înaintea tui, a răb
dat crucea, de ocară nebăgând samă>, adecă «ii era cu 
putinţă ca să na pătimească nîmic, dacă ar fî voit», căci 
nici un păcat n’a fâcut, şt nici vicleşug nu s ’a aflat în 
gura lui, precum şi însuşi el spune în Evanghelii, zicând: 
*vine stăpânitorul lumei ace ştiea, şi întru mine n’are n i
mica (Ioan 14, 30). Era puterea lui, dacă voia,- ca să nu 
fie răstignit, dupre cum şi zice: <s-că putere am să mi pui 
sufletul meu, şi putere am iarăşi să-l iau pre eh  (Ibid.
10, 18). Deci dacă cel ce nu avea nici o nevoie de a se 
răstigni, şi totuşi s’a răstignit pentru noi-, cu atât mai 
mult noi toate trebuie a le şuieri.

« Care în locul bucuriei ce era pusă înaintea lui, zice, 
a răbdat Crucea de ocară nebăgând samă». Ce va să zică 
*-de ocară nebăgând samă*? Adecă a ales moartea cea 
necinstită. Căci fie ! A murit; dară de ce a murit cu o 
moarte necinstită? Pentru nimic alta, de cât ca să ne 
înveţe .pe noi de a nu băga în samă slava oamenilor. De 
aceia nu ca fiind supus păcatului şi-a ales această moarte, 
învăţându-ne pre noi de a fi cu îndrăzneală contra ei, şi a nu 
o băga în samă de loc. De ce oare n’a zis <de supărare» ci 
«de ocară■»? Fiindcă nu fără supărare, nu fără mâhnire a 
suferit acestea. Deci care a iost sfârşitul? Ascultă ce spune 
mai departe imediat: «Şi deadreapta scaunului lui Dum
nezeu a şezut» zice. Ai văzut premiul ? Ceia ce dealtmintrelea 
şi Pavel scriind zicea: «Pentru aceasta şi Dumnezeu pre  
dânsul l-a prea înălţat, şi i-a dăruit lui nume, care este 
preste iot numele, ca întru numele lui Iisus tot genunchiul 
să se plece, a l celor- cereşti, şi al celor pământeşti, şi al 
eelor de desupt». (Filipp. 2, 9, 10). «Dară aceasta, zici tu, 
este cu privire la trupul lui». Dară mai ales, chiar de nu 
ar fi nici un premiu, totuşi exemplul acesta ar fi îndeajuns 
de a convinge pe cineva ca să prefere totul; acum însă 
când şi premiul ni stă de faţă, şi încă nu cum s ’ar în
tâmpla, ci mare şi nepovestit, cu atât mai mult trebuie 
a-1 imita. Aşa că şi noi când poate pătimim ceva din 
acestea, să ne gândim mai înainte de apostoli la Christos. 
Şi de ce? Fiindcă întreaga lui vieaţă a iost plină de bat-



—  3 2 8  —

jocori. De multe ori auzea zicându-i-se, că este îndrăcit, 
şarlatan, şi fermecător, căci acum ziceau de pildă Iudeii:
*Că înşală norodul». floan 7, 12), şi iarăşi: « Că acel în
şelător a spus încâ trăind, că după trei zile mă voiu scula-». 
(Math. 27, 63). If defăimau apoi şi ca fermecător, zicând: 
« Cu Belzebul — domnul dracilor ■—- scoate pe draci*. (Ibid.
12, 24), şî că: «Nu ziceam noi bine, că are drac» (Ioan

■8, 48)? Şi acestea toate le auzea dela dânşii, făcându-il
bine, făcând minuni, şi arătându-li într'uria fapte Dumne- 
zeeşti. Dacă n’ar fi făcut nimic din acestea, şi ar fi auzit 
totuşi asemenea defaime, nu ar fi fost nimic de mirare; 
dară când el îi învăţa cele cu privire la adevăr, şi totuşi 
îi auzea făcându-1 înşelător, şi scoţând pe draci cu dom
nul dracilor, zicând că are drac, şi toate resturnându-le 
anapoda, ce mai putem spune ? Şi de acestea într’una îl 
tnvinovăţau.

Dacă voieşti 2poi a şti şi de clevetirile şi de înţepă
turile ironice, pe care i le făceau, şi care mai cu samă 
ating sufletele noastre, ascultă mai întâi pe cele venite 
dela ai săi: «Au nu este acesta feciorul lemnarului ? Au 
nu se chiamă muma lui Maria şi fraţii lui lacob şi Ioan, 
şi Sîmon şi Iuda, şi surorile lui au nu sunt toate la noi*. 
(Math. 13, 55)? Dară îl cleveteau şt dela locul naşterii lui, 
zicând că e din Nazaret, şi iarăşi altă dată: «Cearcă şi 
vezi, câ din Galiteia Proroc nu s’a sculat*. (Ioan 7, 52), 
şi el răbda toate aceste clevetiri. Şi iarăşi ziceau: *Au
nu zice scriptura, că din sămânţa lui David,, şi din oraşul 
Vitleem va să vină Christos». (Ibid. Vers. 42)? Voieşti 
poate sâ vezi şi înţâpâturile ironice ce i le făceau, chiar 
atunci când se găsa sub povara crucei ? -ci se închinau 
lui, zice, şi-l luau în derîdere, pălmuindu-l şi zicând: Pro
roceşte nouă Christoasf, cine este cel ce te-au lovit*. (Math.
26, 68), şi după aceia dându-i oţet să bea ziceau: &Dacă 
e$ti tu F iul lui Dumnezeu, pogoară-te de p e  cruce*. (Ibid.
27. 40). încă şi sluga Arhiereului l-a lovit cu palma peste 
obraz, căruia i-a răspuns; «De am grăit rău , mărturiseşte 
de rău ; iară de am grăit bine, de ce mă baţi». (Ioan 18, 
23) ? Şi bătându-şi joc de dânsul, i-a pus pe trup hla
midă, şr-1 stupeau In faţă, şî în fine pururea îi intinideau 
cnrse, ispitindu-1 pre el.
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Voieşti poate a vedea şi acuzările ce î le aduceau, fie 
pe ascuns, fie în de faţă, ba încă pe care î le aduceau chiar 
ucenicii lui? *Au doară şi voîy zice, voiţi să vă duceţi>. 
(Ioan 6, 67), şi *Drac a i» (Ibid. 7, 20), erau zise deja 
de cei ce crezuse în el. Spune’mi; nu oare fugea el pu
rurea, câte odată în Galileia, altă dată în Iudeia ? Nu 
oare încă din faşă i-au (ost mari ispitele ? Nu oare fiind 
el încă prunc mama sa luându-1 în braţe s’a dus în Egipet 
cu el ?

Pentru toate acestea, deci, zice: % Căutând la începă
torul şt plinitorul credinţei noastre Iisus, care în locul bu
curiei ce era pusă înaintea tui, au răbdat crucea, de ocară 
nebăgând samă, şi deadreapta scaunului lut Dumnezeu a 
şezut-». (Vers. 2). La el deci căutând, şi Ia cele ale uce
nicilor lui, să cetim scrierile Iui Pavel şi să ascultăm de 
cuvintele lui zicând: % Intru multă patimă, întru necazuri, 
întru nevoi, întru strânsori, întru bătăi, îri temniţă, întru 
războaie, întru ostenele, în privigheri, în posturi, întru cu
răţie, întru ş t i i n ţ ă (II. Cor. 6, 4, 5), şi iarăşi: «P ân ă  
în ceasul de acum şi flămâzim, şi însetoşâm, şi suntem goli, 
şi pătimim , şi nu suntem aşezaţi. Ş i ostenim lucrând cu 
mânile noastre; ocăriţi fiin d , grăim de bine, goniţi fiind% 
râbdâm , huliţi, mângâem ; ca nişte gunoiu ne-am făcut 
lumeij tuturor lepădătură până acum*. (I. Cor. 4, 11. 13). 
Oare cine a pătimit cea mai mică parte din acestea ? 
«Ca nişte înşelători şi necinstiţi, zice, ca cei ce nu eram 
nimic>. (II. Cor. 6, 8, 10), şi iarăşi: «De cinci ori câte 
patru-zeci fă ră  una am luat dela Iudei; de trei-ori cu toege 
am fost bătut', odată, am fost împroşcat cu pietre\ de trei 
ori s'au sfărâmat corabia cu jnine, o noapte şi o zi întru 
adâncam petrecut». (Ibid. 11, 24). Şi cum câ toate acestea 
le-a pătimit cu voinţa lui Dumnezeu, ascultă ce spune el: 
«Pentru aceasta de trei-ori pe Domnul l-am rugat ca sd-l 
alunge dela mine, —  şi mi-am zis mie: destul este ţie darul 
meu, că puterea mea întru neputinţe se face desăvârşită. 
Cu dulceaţă dară mă voiu lăuda mai mult întru neputin
ţele mele. Pentru aceia mâ bucur întru neputinţe, întru 
defăimări, în nevoi în goane, în strâmtorări pentru Christos». 
(Ibid. 12, 8— 10) Dară ascultă ce spune însuşi Christos, 
zicând: <In lume necazuri vett avea» (Ioan 16. 33).
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«.Socotiţi dară la cel ce a răbdat, zice, de la păcătoşi 
asupra sa împotrivire ca aceia, ea sâ nu vă osteniţi slăbind 
în inimele voastre» (Vers, 3). Câ dacă patimele aproa
pelui nostru ne mişcă* apoi cele ale stăpânului câtă miş
care şi bună voinţă nu ne-ar căşuna? Ce nu am putea 
face ? Şt trecând cu vederea de a spune totul, prin ex- 
presiunea «împotrivire* a spus totul, şi încă prin adaosul 
«ca aceia*, adecă bătăile peste obraz, râsul, batjocurile^ 
şi celelalte de acest fel, toate acestea le-a cuprins în ex- 
presiunea ^împotrivire*y şi încâ nu numai acelea, ci şi 
toate cele petrecute în tot timpul învăţăturei Iui.

’). Acestea, iubiţilor, pururea cugetându-le, şi ziua şi 
noaptea într’una rumegându-le în mintea noastră, cu muite 
bunuri ne vom folosi de aici, şi vom avea un câştig nu 
mic. In adevăr, iubiţilor, mare mângâiere ni aduc pati- 
meie lui Christos, şi ale Apostolilor lui, fiindcă cu chipul 
acesta cugetând necontenit la ele, ni se va părea mai 
bună calea virtuţei, aşa câ chiar cel ce nu are nevoie, 
să poată merge pe ea. Ştiea bine Bunui nostru Mântuitor 
că necazul este spre folosul nostru, şi câ devine chiar un 
motiv de linişte sufletească, căci ascultă ce spune el: 
<Dacă nu şi ia cineva crucea sa , şi ,să vină după mine, 
nu este mie vrednic» (Math. 10, 38). «Dacâ eşti uceriic, 
zice, imitează pe dascăl, căci acesta este adevărat ucenic». 
Că dacă el a venit prin scârbe şi necazuri, iară tu prin 
linişte, de sigilr că nu călătoreşti pe aceeaşi cale, pe care 
a călătorit el, ci pe o alta. Deci, cum mergi după dânsul, 
nemergând pe aceeaşi cale ? Cum vei fi ucenicul Iui, ne- 
urmându-i lui ? Aceasta şi Pavel zice: «.Noi slăbi  ̂ voitori, 
noi necinstiţi; voi cinstiţi» (I. Cor, 4, 10). «Cum se pote, 
zice, ca noi râvnind cele contrare, voi să faceţi altmin
trelea deşi voi sunteţi ucenici, iară noi dascăli?».

Mare bun, deci, este scârba şi necazul, iubiţilor. Acest 
bun două lucruri săvârşeşte deodată: ne scapă şi de păcate 
în acelaşi timp ne face şi statornici şi puternici. «Dară 
dacă îi va resturna pe cineva scârba şi necazul, şi’l va 
pierde»? zici tu. Dară, iubiţilor, nu scârbele fac aceasta,

*). Partea morala. Când auem  privirea aţintită la C hristos şi !a ucenicii lui, 
cu  bărbăţie  vr>m pu tea  suferi orice în tristare, şi contra fem eilor ce se împo- 
d o b ;sc . (.Veros).
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ci trândăviea noastră. Cum aşa ? Apoi dacă noi suntem  
treji, dacă rugăm pe Dumnezeu, ca să nu ne lase a fi 
ispitiţi mai presus ile puterile noastre, dacâ pururea 
aţintim spre dânsul, vom sta cu bărbăţie, şi ne vom pune 
în stare de apărare. Pe câtă. vreme îl avem pe dânsul 
în ajutor, chiar de ar năvăli ispitele mai grozave de cât 
vântul ce sufiă cu putere, ni se vor părea toate ca un 
gunoiu şi ca o frunză care se poartă cu uşurinţă în coace 
şi în colo. Ascultă pe Pavel care zice: «ci întru toate 
acestea biruim», şi iarăşi; «că socotesc că nu sunt vrednice 
patimile vremei de acum, spre mărirea ce va să se arate 
întru noi» (Rom. 8, 37. 18), şi iarăşi; «Pentru că necazul 
nostru de acum curând trecător, şi uşor, veşnică ţi peste 
măsură mare slavă lucrează întru noi*. (II. Cor- 4, 17). 
Gândeşte-te ce fel de primejdii, câte necazuri într’una a 
suferit el, câte primejdii de moarte a înfruntat el, şi pe 
care le numeşte uşoare. Imitează, deci, pc acest suflet 
tare ca diamantul, care era îmbrăcat cu acest trup, ca 
cum n-ar fi fost în trup.

Poate că te găseşti în sărăcie ? Dar^ nu aşa ca Pavel, 
care dăinuia în foame, în sete, şi în golătate, nu numai 
o zi doară suferind de acestea, ci într’una. Si de unde 

* ' se învederează aceasta? Ascultă ce spune el; <s-Până în 
ceasul de acum şi flămânzimt şi însetăm, şi suntem g o li». 
(I. Cor. 4, 11). Vai! Câtă slavă a avut deja în propove- 
duire, pe atât de multe a şi pătimit, având al douăzecelea 
an pe când scria acestea. ') «Ştiu pre un om întru Ckris- 
tos, mai ’nainte cu patru-spre-zece ani, au în trup, nu 
ştiu, au afară de trup nu ştiu, Dumnezeu ştie* (II. Cor, 
12, 2), şi iarăşi; După trei ani, zice, tn-am suit la Jeru-

■I Cele patru-spre-zece epistole ale Sf, A postol Pavel au fost scrise p re
cum urmează: I) Epistolele 1 ţ i  11 Thcsalonicmi in anii 52 şi 63 d. C hristos.
II) Epistolele /  şi 11 Corinthent în anul 57 d. Chr. 111) E pistola cătră Galaletti 
în anul 57, JV) Cătră Romani, în anul 58 V) Efeseui, în anul 62. VI) Coloseni, 
în  anul 62. VII) Filtmow, anul 62. VIU) Filippcm, anul 62. IX) itpist, S Timo- 
theiu, in anul 67 d. Chr, X) Til, în anul 67, XI) Epist. !f Ttmolheiu, in  anul 
68. XII) CStrâ Ebrei, în anul 68. (A se vedea L exiconul Sf. Scripturi d e  Gh, 
Constantin, Athena 18881. Cum to t această chronologie o pâstFeazâ si D am ala 
în savanta sa lucrare 'Efjjnjvs’lcc e t ţ  £'/jv Katv/jv Awtdvjy.vjv, T0 ji,0 ţ  I, 
E to a^ o f^ , cu o mică deosebire. Dară dacă convertirea la creştinism a Apos_ 
toiului Pavel a fost în anul 34 sau 36 d Chr. atunci nu al douăzecelea an 
era pc când scria acestea, ci al trei-zeci şi patrulea In orice caz e o  mare 
deosebire între datele indicate, şi ceia ce spune sf. Chr is ost om.
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salim* (Galat. 1, 18). Şî iarăşi ascultă ce spune: *M ai
bine este mie a muri, de cât lauda mea să o facă  cineva 
zadarnică» (I. Cor. 9, 15). Şi nu numai atâta, ci scrîin- 
du-li iarăşi li zicea ; < Ca nişte gunoiu ne-am făcut lurnei, 
tuturor lepădătura până acum» (Ibid. 4, 13). Ce poate fi 
mai grozav ca foamea, ca gerul şi ca cursele cele întinse 
de fraţi aşa zicând? Pecari de t altmintrelea îi şi numeşte 
fraţi mincinoşi. Oare nu era el numit vătămător lumei 
şi înşelător? Nu era numit răsturnător al moravurilor stră
moşeşti? Oare nu cădea zdrobit de bătăi?

Acestea toate să le avem în minte pururea, iubiţilor, 
acestea sâ le cugetăm, acestea să ni Ie amintim, şi nici 
odată nu ne vom împuţina, chiar de am fi nedreptăţiţi, 
chiar de am fi răpiţi, chiar de am pătimi mii de rele. 
Fie, ca în cele cereşti să izbutim, şi toate ni se vor pă
rea uşoare. Fie, ca lucrurile de acolo să le facem bine, 
şi de cele de aici nici-o vorbă. Căci umbră sunt toate 
ceste de aici, şi vis ori-care ar fi ele. Acelea însă dacă 
sunt nădăjduite de noi şi aşteptate, nimic din cele rele 
prin natura lor nu ne va speria. Căci cu ce ai voi să! 
comparăm relele cele de acolo? Ce am putea pune faţă 
de acel foc nestâns, de acel vierme fără - sfârşit ! Ce am 
putea găsi aici egal cu scrâşntrea dinţilor de acolo, cu 
legăturele, cu intunerecul cel mai dinafară, cu urgîea, cu 
scârba şi cu strâmtorarea de acolo? Ce am putea spune 
faţă de timpul de acolo? Ce sunt miile de ani faţă de 
secolele cele nesfârşite? Nu oare ca o picătură de apă 
faţă de noianul cel fâră fund ? Dară încă faţă de bunu
rile de acolo ce am putea găsi egal ? Acolo încâ este 
şi mai mare nedumerirea, dupre cum zice: *Pe care ochiul 
n’a văzut, urechia n’a auzit, zice, şi ta inima omului nu 
s'a suit» (I. Cor. 2, 9). Şi acestea iarăşi vor fi în veci 
nesfârşiţi. Pentru toate acestea, deci, oare nu este bine 
ca de mii de ori să suferim a fi bâtdţi, a fi ucişi a fi 
arşi, a suferi mii de morţi, sau în fine ori ce râu am su
feri, cu cuvântul sau cu fapta? Câ dacă este cu putinţă 
de a vieţui în acel foc şi a fi ars într’una, apoi oare nu 
trebuie a suferi totul, pentru ca astfel să ne învrednicim 
de bunurile făgăduite nouă?

Dară oare de ce grăiesc eu de acestea, bâiguind aşa
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zicând «nor oameni cari nu vor a dispreţui nici măcar 
banii, ci crezându-se ca nemuritori, chiar de ar da cât 
de puţin din multul ce-1 au, cred că au sfârşit totul ? Nu 
este aceasta milostenie! Milostenie este aceea pe care a 
făcut-o văduva din evanghelie, care şi-a deşărtat to t ce 
avea în punga sa. Dară dacâ nu eşti în stare de a da,, 
pe cât a dat acea văduvă cel puţin dă ceia ce ai de 
prisos. Aibi cele trebuitoare, nu însă cele prisoselnice. 
Nimeni însă nu se- gândeşte nici măcar prisosul sâ-1 dea. 
Pe câtă vreme ai slugi multe, şi haine de mătase, toate  
acestea sunt prisoselnice; nimic nu este necesar, nici ce
rut de trebuinţi, fiindcă şi tărâ dânsele putem trăi. Toate, 
zic, suqt prisoselnice, şi deci afară de nevoile noastre. 
Să vedem dacă credeţi, ce este aceia fâră de care nu 
putem trăi. De avem poate numai două slugi, noi putem  
trăi, căci dacă sunt muîţi cari au numai două slugi, şi 
trăiesc, ce justificare am putea avea noi, când nu ne 
mulţâmîm numai cu două ? Putem avea casă clădită şi 
din cărămidă, cu trei camere, şi ni este deajuns. Căci, 
spune-mî; nu sunt oare uniia cu femee şi copii, şi au 
o singură casă ? Ba încă fie, dacă voieşti, şi doi copii
* Şi cum să nu fie ruşine, zici tu, de a se preum
bla femeia liberă cu două slugi după ea» ? Nu este nici 
o ruşine de a umbla femeia liberă cu două slugi după 
ea, ci ruşine este de a ieşi cu multe slugi după dânsa.

Poate că râdeţi auzind acestea. în să . credeţi-mâ, că 
aceasta este ruşine. Precum sunt vânzătorii de oi, sau 
traficanţii de robi, tot aşa consideraţi poate şi pe acei 
ce ies cu droaia de slugi. Aceasta este trufie şi slavă 
deşartă, iară aceia este filosofie şi* seriozitate. Pe cea li
beră nu trebuie a o privi de la mulţimea slugilor şi a 
celor ce merg după dânsa, fiindcă ce merit poate avea, 
dacă are slugi multe? Aceasta nu este a unui suflet tare, 
şi ceia ce nu este a unui suflet tare, nu poate fi a unei 
femei libere. Când ea este mulţumită cu puţin, atunci cu 
adevărar că este liberă, iară când are nevoie de multe, 
este roabă, şi mai rău încâ de cât roabă.

Căci spune-mi, te rog: oare îngerii nu încunjoară pă
mântul singuri, şi nu au nevoie de ai urma nimeni ? Şi deci 
dacă e aşa, apoi sunt ei mai inferiori decât noi cari avem
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nevoie ? Dacă deci, a nu avea nevoie de loc de unui care 
sâ te urmeze, este îngeresc, apoi atunci care este cea'm al 
apropiată vieaţă îngerească ? Cea care are nevoie de 
multe, sau cea care se mulţumeşte cu puţine ? Nu este 
aceasta ruşine; ruşine este de a face ceva rău şi absurd. 
Spune-mi, te rog: cine întoarce asupra sa băgarea de 
samă a celor din piaţă ? acea care trage după sine o 
droae de slugi, sau acea care are puţini ? Iară mai mult 
decât acestea, oare nu atrage băgarea de seamă aceea 
care umblă singură, ba chiar aproape nevăzută ? Ai văzut, 
deci, că nu aceasta este ruşine ? Cine întoarce asupra sa 
privirile celor mulţi din piaţă: acea care poartă haine fru
moase, sau acea care este îmbrăcată simplu şi fâră gă- 
te!e ? Cine iarăşi întoarce privirile celor din piaţă: cea 
care e purtată de catâri, şi cu vălul de pe faţă cusut cu 
fire de aur, sau acea care păşeşte pc jos cu multă dem
nitate şi fâră prefăcătorie ? Dacă pe aceea nici nu o pri
vim, chiar de o vedem, pe aceasta însă mulţi se grăbesc 
să o vadă, ba chiar se întreabă: cine este, şi de unde 
anume ? Şî trec cu vederea a mai bpune, şi câtă invidie 
se naşte de aici. Deci, ce anume este ruşinos, a fi vă
zută, sau a nu fi văzută? Când este ruşinea mai mare: 
când toţi se uită la dânsa, sau când nimeni nu se inte
resează ? Când se interesează să afle cine este, sau când 
nimeni nu se îngrijeşte? Ai văzut că nu pentru ruşine, 
ci pentru slavă deşartă le facem acestea ?

Dară fiindcă asupra acestei chestiuni este cu neputinţă 
de a vă întoarce părerea, îmi este de ajuns acum de a 
cunoaşte voi, că nu aceasta este ruşine. Numai păcatul 
este ruşine, pe care dealtmintrelea nimeni nu-l consideră 
ca ruşine, ba încă pe toate le creds ca ruşine, afară de 
păcat. Hainele fie-ţi spre trebuinţă numai, nu însă şi de 
prisos Insă ca nu cumva să vâ căşunăm vr-o mare ne
mulţumire, vă sfâtuesc că cel puţin broboade cusute cu 
fir de aur, şi haine străvezii să nu aveţi. Acestea apoi 
nici că le spun eu; şi cum că nu sunt cuvintele mele, 
ascultă ce spune fericitul Pavel, şi qum sfătuieşte el pe 
femei : «Femeile, zice, cu podoabe de cinste, cu sfială , ţ i  
cu bună cuviinţă să se împodobească pre sine, iară nu cu 
împletitura părului, au cu aur, au cu mărgăritare, au cu
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haine scumpe» (I. Timoth. 2, 9). Insă în ce fel voieşti ? 
o Pavele! spune-mi; căci' poate ele vor zice, câ numai 
cele acrite sunt de lux, iarâ cele de mătase nu. Deci, 
spune ce fel voieşti ? «Având de mâncare, zice, ţ i  îtnbră- 
mintc, cu acestea îndestulaţi să fim* (Ibid. 6, 8). Aceasta 
fie-ţi haina, adecă sâ ai pentru acoperitul trupului numai. 
De aceia ni le-a dat nouă Dumnezeu, ■ ca să ni acoperim 
goliciunea. Pentru acest scop ori şi ce fel de hainâ se 
poate face, de un preţ mip. Poate că râdeţi, voi care 
purtaţi haine de mătase. jC u  adevărat câ tjfebuie a râde, 
căci ce a poroncit Pavel, şi ce faceţi voi ? Dară cuvântul 
meu nu este îndreptat numai asupra femeilor, ci şi asupra 
bărbaţilor. Toate celelalte, pe lângă mâncare şi îmbrăcă
minte, suni: prisoselnice. N.imai săracii nu au de prisos. 
Poate ca şi aceia, fiindcă sunt siliţi, că dacă ar avea, 
poate că şi dânşii nu ar fugi de prisosuri. Dară în fine, 
fie că este dintr’o împrejurare sau din alta, sau că este 
cu adevărat aşa, de prisos dânşii nu au pâoâ acum.

Să, purtăm, deci, haine de acelea, care îndeplinesc tre
buinţele noastre. Căci ce nevoie este de aurui cel mult 
de pe ele ? Astfel de haine poate că se potrivesc ceîor 
de pe scenă. Astfel de haine sunt ate femeilor curve, 
care fac totul spre a fi văzute. Impodobeascâ-se acea de 
pe scenă, acea din orhestră, fiindcă voiesc de a atrage 
spre ele privirile tuturor; iarâ acea tare a făgăduit lui 
Dumnezeu pietate, nu aşa sâ se împodobească, ci altfel. 
Ai şi tu o împodobire cu mult mai mare şi mai frumoasă 
ca a acelcia, ai şi tu teatrul tău; spre acel teatru să te 
împodobeşti, podoaba aceia sâ ţi-o pui pe de-asupra ta. 
.Şi care este teatrul tău ? Cerul, soborul îngerilor. Nu nu
mai fecioarelor li spun aceasta, ci şi celor din lume. Toate 
câte cred în Christos, acei teatru îl au. Astfel de vorbe 
spunem, ca sâ încântăm pe acei privitori. Astfel de haine 
pune şi tu pe trupul tău, ca să mulţumeşti pe cei ce te 
privesc. Căci spune-mi: dacă femeia curvă, lăsând la o 
parte hainele cele aurite, râsul, vorbele cele glumeţe şi 
urîte, şi îmbrăcând o hainâ simplă, ar intra în scenă fârâ 
nici o prefăcătorie, si ar grăi vorbe cinstitoare de Dum
nezeu, ar grât zic, de înţelepciune, şi de nimic necuviin
cios; ei, oare nu s’ar scula toţi în picioare ? Oare nu
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s*ar deşerta teatrul acesta ? Oare nu ar scoate-o afară 
de pe scenă, ca nepotrivită cu publicul de acolo şi ca 
vorbind lucruri străine de acel teatru satanîcesc ? Tot aşa 
şi tu, dacă te vei îmbrăca ca aceea, şi vei intra în tea
trul acesta al cerului, te vor scoate afară privitorii. Aici 
nu este nevoie de acele haine aurite, ci de altele. De 
care anume ? De acelea de care grăieşte Prorocuh < Toată 
slava fetei împăratului dinăuntru, cu lanţuri de aur în
făşurată, împodobită.» (Ps. 44, 15), nu ca să facă trupul 
alb şi lucios, ci ca să împodobească sufletul; câ aceasta 
este care se luptă acolo, şi care capătă premiul. « Toată 
slava fetei împăratului dinăuntru> zice.

Cu astfel de haine, dară, îmbracă-te, căci de mii de 
răle te vei izbăvi şi pe sine-ţi şi pe bărbatul t^u de grija 
de tine. Atunci vei fi cinstită şi preţuită de bărbatul tău, 
când nu vei avea nevoie de multe. Dealtmintrelea ori-ce 
om se necăjeşte contra celor cari cer de Ia dânsul, iară 
când vede că nu au trebuinţă de el, atunci saltă în cu
getul lui, şi vorbeşte cu dânşii ca cu nişte egali. Când
te va vedea barbatul tău, că nu ai trebuinţă de nimic, 
că dispreţuieşti darurile ce ţi le aduce, chiar de ar fi cât 
de înfumurat, totuşi te va cinsti atunci încă mai mult, de
cât pe una împopoţonatâ cu aurării, şi nu te va mai a-
vea ca pe o slugă.

Ce poate fi mai absurd ca aşi cumpăra cineva aurării, 
spre ale purta pre la băi şi prin pieţe. Dară poate că pre 
la băi şi prin pieţe nu e nimic de mirare, când însă se 
împopoţonează în felul acesta, cu scopul de a se duce la 
biserică, atunci e rizilicul cel mare. Căci în adevăr, de ce 
întră aici femeia împopoţonatâ cu aurării, eacare este da
toare să între aici, ca să audă că femeile trebuie a
se împodobi, nu cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu
haine scumpe? De ce deci, intri aici? o! femeie! Poate 
că războindu-te cu Pavel, şi arătând că de ar spune et
de o mie de ori aceasta, tu tot. nu te .vei întoarce din’
calea apucată ? Sau poate că voind a ne înfrunta pe noi 
dascălii, că în zădar vă mai grăim astfel de lucruri ? Căci, 
spune-mi, te rog.: dacă vr’un Elin sau necredincios care 
femeie credincioasă ar auzi cetmdu-se pasajul acesta, unde 
fericitul Pavel face multă vorbă pentru împodobirea fe



-  3 3 7  —

meilor, şî în acelaşi timp ar vedea şi pe femeie îmbră- 
cându-se în aurării, în timp ce Apostolul Pavel poron
ceşte ca femeia să Au se împodobească nici cu aurării, 
nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe; oare nu va 
zice el în sine: — văzând-o în odae punându-şi pe trup 
toate acestea, şi bine dispusă— , de ce oare stă în odae 
femeia ? De ce întârzie a ieşi ? De ce îşi pune pe trup 
aurării ? Unde are a se duce ? La biserică ? De ce ? Poate 
ca să audă : « 'Voiesc ca femeile sâ se împodobiască pre  sine 
cu sfială şi cu întreaga înţelepciune, iară nu cu împletitu
rile pârului, sau cu aur, sau cu mărgăritare, sau cu haine 
scumpe» (I. Timoth. 2, 9)? Oare nu va râde cu hohot?  
Nu va considera cele ale noastre de batjocuri şi în
şelătorii ?

De aceia vă rog, ca aurăriile să 3e lăsăm pentru pompe, 
pentru scenele teartrului, pentru probe prin magazii şî fa
brici, iară chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, nu în fe
lul acesta să se împodobească. Femeia liberă, cu liberta
tea împodobiască-se, iară libertatea nu este alt ceva, de 
de cât alungarea fuduliei şi a trufiei celei proaste. Şi 
dacâ vcieşti a te bucura şi de slava oamenilor, de sigur 
că cu chipul acesta o vei avea. Nu atâta vom admira noi 
pe femeia unui bărbat bogat,'care poartă pe dânsa aurării 
şi mâtăsării — căci obiceiul acesta este obştesc —  pe 
cât o vom admira când o vom vedea îmbrăcată cu o 
haină simplă, făcută din lână. Aceasta o vor admira toţi, 
aceasta o vor aproba. Căci în lumea aceea a aurăriilor 
şi a hainelor scumpe, are muîte tovarăşe pe lângă sine, 
şi dacă aceasta întrece în frumuseţe pe cele de faţă, apoi 
de alta este biruită, şi chiar de le-ar întrece pe toate, 
de împărăteasa de sigur'că va fi învinsă, — pe când aici 

,-pe toate le întrece, pe toate le învinge, până şipe însăşi 
împărăteasa, căci singură şi-a ales cele ale săracilor, de 
şi se găsea în bogăţie mare. Astfel că chiar de umblăm 
după slavă, apoi aici şi slava — e mai mare.

Nu le spun acestea numai văduvelor şi celor bogate, 
căci aici poate că şi nevoia văduviei le face să fie aşa, 
ci şi celor care au bărbaţi. «Dară, zici tu, nu plac băr
batului». Apoi nu bărbatului voieşti plăcea, ci mulţime» 
femeilor celor sărace, sau mai bine zis, nu atâta a plăcea
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lor, pe cât ale aţâţa aşa zicând, ale amârî, şî ale face şi 
mat mare sărăcia. Câte blestemuri nu aruncă ele asupra 
ta, de câte ori nu zic cu nedreptate: «să nu mai fie să
răcie; Dumnezeu urăşte pe cei săraci, Dumnezeu nu iu
beşte pe cei săraci». Cum că nu ca să placi bărbatului, 
şi nu pentru aceasta te împodobeşti, e foarte învederat 
din cele ce faci. Căci de’ndată de treci pragul saloanelor, 
îţi şi lepezi hainele, şi aurăriile, şi mărgăritarele, şi în 
casâ chiar nu le porţi. Darâ dacă voieşti numai de cât 
sâ placi bărbatului, apoi ai prin ce sâ-i placi: prin gin
găşie, prin blândeţe, prici onestitate. Căci crede-mă, fe
meie, că dacâ bărbatul tău ar fi de o mie de ori aplecat 
spre desfrânărt şi nestăpânit, totuşi acestea la un loc de 
le vei avea: blândeţa, cinstea, neîrigâmfarea. iconomia, 
simplitatea mai mult îl vor atrage spre tine. Pe bărbatul 
nesăţios de destrânări nu’! vei putea stăpâni, chiar de ai 
inventa mii de meşteşuguri de felul acesta, iară- aceasta 
o ştiu toate acele femei ce au astfel de bărbaţi. Cu cât 
te vei împodobi pre sine-ţi mai mult, cu atâta el fiind 
deja desfrânat, se va duce la ţiitoarea lui, pe când pe 
bărbatul înţelept şi cinstit nu cu de acestea îl vei atrage, 
ci cu cele contrare. Cu de acestea de sigur că îl vei în
trista, îmbrăcându-te pe sineţi cu epitetul de iubitoare 
de podoabe. Câ dacâ poate cinstindu-te bărbatul ca un 
înţelept nu zice nimic, totuşi în sine te condamnă, iarâ 
pizma şi invidia nu le poate împiedeca. Apoi,- atunci oare 
nu alungi de la tine toată plăcerea şi mulţumirea sufle
tească, aţâţând asuprâ-ţi pizma şi ura?

Poate că cu mare neplăcere ascultaţi cele vorbite de 
mjne, şi oare cum revoltate ziceţi că eu mai mult întărât 
pe bărbaţi contra femeilor. Nu ca sâ întărât pc bărbaţi 
le spun acestea, ci pentru că voiesc ca cu voinţa voastră 
să se facă ceia ce am spus; pentru voi le-am spus, iară 
nu pentru dânşii, nu doară spre a-i scăpa pe dânşii de 
invidie, ci pentru ca să vă scap pe voi de lantaziile a- 
cestei vieţi. Voieşti să devii frumoasă ? Şi eu o voiesc 
aceasta, însă cu o frumuseţă pe care o cere Dumnezeu, 
cu o frumuseţă pe care o pofteşte împăratul. Pe cine 
voieşti a avea de ibovnic al tău: pe Dumnezeu sau pe 
oameni? Dacă ai cu sine-ţi acea frumuseţă, Dumnezeu va
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pofti frumuseţă ta, iarâ,dacă te găseşti fără acea frumu
seţă, de sigur că te va urâ, şi bărbaţii spurcaţi vor fi
ibovnicii tăi, căci nimeni iubind o femeie măritată, poate 
fi om bun. Aceasta să o cugeţi şi pentru podoabele de 
atarâ. Căci în adevăr că aceea este podoabă care atrage 
pe Dumnezeu, în timp ce aceasta atrage pe oamenii 
spurcaţi. ‘ >
■ Ai văzut, că eu de voi mă interesez, de voi mă îngri
jesc, ca şă fiţi frumoase, cu adevărat inimoase, slăvite, 
şi cu adevărat slăvite, ca astfel în locul bărbaţilor spurcaţi 
:Să aveţi de ibovnic pe stăpânul nostru Dumnezeu ? Iarâ 
acea care are pe Dumnezeu ca iubit al său, cu cine va
fi deopotrivă? Cu îngerii de sigur, şi în charut lor petrece.
Că dacă femeia iubită de împărat, de toţi este fericită, 
apoi cea iubită de Dumnezeu cu iubire mare, cu cine ar 
putea fi de-o-potrivă ? De vei lua întreaga lume, şi încă nu 
-o vei găsi deopotrivă cu frumuseţă şi slăvirea aceia.

Deci, iubiţilor, această frumuseţă s-o căutăm, cu aceasta 
să ne împodobim, ca astfel să putem intra în ceruri, In 
acele locaşuri duhovniceşti, in cămara de nuntă cea ade
vărată. Căci frumuseţă de aici se vatămă de toate şi în 
toate împrejurările, şi chiar dacâ nu ar atinge-o nici o 
boală sau grijă, ceia ce este peste putinţă, nu rămâne 
întreagă nici douăzeci de ani, pe când frumuseţă cea de 
acolo pururea înfloreşte, pururea străluceşte. Nu ai a te 
teme de schimbare sau prefacere acolo, şi nici că venind 
bâtrâneţa îţi va aduce vr-o zbârcitură, sau că ar vesteji-o 
vre’o boală, sau vr-o tristeţă ar vătăma-o, ci va fi mai 
presus de toate acestea, Frumuseţă de aici mai ’nainte 
chiar de a se arăta, a dispărut, şi dispărută nu are mulţi 
admiratori. Că bamenii lumeşti' nu admiră, iarâ cei ce 
admiră, cu desfrânare admiră.

Deci, nu irumuseţa aceasta să o căutăm, ci pe cea de 
acolo, după aceea sâ umblăm, ca astfel cu făclii strălu
citoare sâ intrăm în cămara de nuntă. Fiindcă nu numai 
fecioarelor le-a iăgăduit aceasta, ci şi sufletelor feciorel
nice, fiindcă dacă ar fi fost făgăduit numai fecioarelor, 
de sigur că cele cinci nu ar fi fost scoase afară. Deci 
frumuseţă aceasta este a tuturor care au suflete feciorel
nice, care sunt scăpate de gândurile vieţei pământeşti,
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fiindcă gândurile acestea conrup sufletul. Dară dacă ră
mânem curaţi si nevătămaţi, vom intra acolo şi. vom fi 
primiţi. < Că v-am logodit unui bărbat, zice, fecioară curată- 
să vă putu înaintea lui Christos > (II. Cor. 11, 2). Acestea  
le-a spus apostplul nu numai către fecioare, ci către pli- 
nitatea întregei biserici. Căci un suflet curat este fecioară, 
chiar de ar fi bărbat, şi încă fecioară cu adevărată fe
ciorie, cu o feciorie minunată. Fecioria aceasta a trupului 
este o urmare şi umbră a aceleia, în timp ce adevărata 
ieciorie aceea este.

Această frumuseţă să o căutăm, căci numai astfel vom? 
putea vedea cu faţa veselă pe mirele Hristos, numai 
astfel vom putea intra în cămara de nuntă cu candelele 
aprinse, dacă nu ne va lipsi untol-de-lemn, dacă în fine 
aurăriile topindu-se vom produce un astfel de unt-de-lemn, 
încât să facă strălucitoare candelele, iară acel unt-de-lemn 
este filantropia. Dacă altora vom da averile noastre, dacă- 
acele averi vor produce unt-d.e-lemn, atunci ni se - va 
adaoge, şi nu vom fi siliţi a zice în acel timp: *Daţi-ne 
din untul-de-lemn al vostru, ca să sting candelele noastre* 
(Math. 25, 8, 12), nici nu vom avea nevoie de alţii, sau 
că ducându-ne la ceice vând, să fim lăsaţi afară de ca- 
mară, şi nici câ vom auzi acea voce înfricoşată, bătând 
în u şe: <Nu vă ştiu pre voi», ci ne va cunoaşte, ne vom- 
aduna prin prejurul mirelui şi intrând tn cămara de nuntă 
duhovnicească, ne vom bucura de mii de bunătăţi. Că 
dacă aici este atât de strălucită cămara de nuntă, atât 
de strălucite candelele, încât că nu satură pe privitor, 
apoi cu atât mai mult acolo.

Cerul este slânta sfintelor, este locul acela unde nu- i 
este îngăduit fiecăruia de a intra, şi cămara de nuntă 
mai bună înoă este decât ceriul, şi acolo vom intra. Apoi * 
dacâ cămara de nuntă va fi aşa de irumoasă, ce fel va 
fi mirele ? Şi ce spun eu ca să vindem aurăriile şi să le 
dăm săracilor, când chiar şi pe sine înşi-vă ar trebui sâ 
vă vindeţi, când în Ioc de femei libere să deveniţi roabe, 
tncât sâ puteţi fi împreună cu mirele acela, să vă bu
curaţi de frumuseţea aceluia, numai privind în faţa lui; 
}i pentru aceasta nu ar trebui ca să faceţi totul ? Când 
redem pe împăratul pământesc, noi îl admirăm; apoi cu
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atât mai mult încă se cade a admira şi a face totul 
când ne învrednicim a avea în faţa noastră pe împăratul 
In acelaş timp şi mirele nostru. Cu adevărat că cele de 
aici sunt umbră, iar dele de acolo adevăr. Şi împărat şi 
mire în cer şi ca să ne învre'dnicim a ieşi înaintea lui 
cu candelele aprinse, a fi apoi lângă dânsul şi deapufurea 
cu el; ei! ce nu ar trebui să facem? Ce nu ar trebui 
să suferim ?

De aceia vă rog de a avea dorinţă cfe acele bunuri, 
de a dori pe mirele acela, şi de a fi fecioare cu ade
vărată feciorie, căci stăpânul nostru caută fecioria sufle
tului nostru. Cu această feciorie să intrăm în cer, şi să 
nu avem vr-o urâciune, sau vre-o sbârcitură, sau altceva 
■de acest fel ca astfel sâ ne bucurăm de bunurile făgă
duite nouă. Cărora fie a ne învrednici cu toţii, prin harul 
şi filantropia Domnului nostru Iisus Hristos, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slavă, stăpânirea 
şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin.

O M IL IA  X X I X
* Că încă n aţi stătut până la sânge, împotriva păcatului 

luptându-vă, şi aţi uitat mângâierea, care vouă ca unor 
fii vă grăieşte: fiul meu nu defăima certarea Domnului, 
Mici slăbi, mustrându-te de dânsul. Că pre care iubeşte 
Rornn ul îl ceartă, f i  bate pre tot fiul pre care primeşte* 
(Cap. 12. 4—6).

Aici sunt două chestiuni în formă de mângâieri, care 
se par contrare una alteia multă putere având în ele, şi 
pe care le-a pus la un loc aici. întâia este când spunem  
că unii au pătimit multe, căci sufletul se linişteşte aşa 
zicând, când are pe mulţi ca martori ai propriilor sale 
patimi, ceia ce a pus mai sus, zicând: * Aduceţi-vă aminte 
de zilele cele de mai ’nainte, întru care luminându-vă, multă 
luptă de patimi aţi suferit», iară a doua când zicem că 
încă n-au pătimit ceva mare, *câ încâ n'aţi stat până la. 
sânge, zice, împotriva păcatului luptându-vă*. Şi nu de- 
ridată a adaos cele ce urmează, ci după ce a arătat pe
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toţi cari au stat până la sânge, la urmă uşor i a fost de 
a trece cu grabă la patimile cele de laudă ale lui Christos. 
Aceasta o spunea şi Corinthenilor, scriindu-li: «Ispită
pre voi nu v a  ajuns, fă ră  numai omenească'» (I. Cor. 10, 
13), adecă o ispită mică. Că aceasta e de ajuns de a 
aţâţa şi a înălţa sufletul, când adecă cugetă că încă nu 
a atins culmea ispitelor, şi când se va convinge singur 
din cele întâmplate altora mai ’nainte. Adecă că «încă 
n-aţi suferit moartea, ci paguba voastră a mers până la 
averi, până la slavă, până la a fi alungaţi. Christos ’şi-a 
vărsat sângele pentru voi, dară voi nu l-aţi vărsat nici 
chiar pentru voi. El s’a luptat până la moarte pentru 
adevăr, luptându-se pentru voi, în timp ce voi nu aţi 
ajuns nici la primejdiile care ameninţă moartea. *Şi aţi 
uitat, zice, mângâierea», adecă «aţi descleştat mânile, 
v ’aţi împuţinatj v’aţi moleşit.».

« Că încă n aţi stătut până la sânge, zice, împotriva pă
catului luptându-vă*. Aici arată câ şi păcatul sufla cu 
putere şi era înarmat. Expresiunea «împotrivă luptându-vă», 
este zisă către cei de iaţă cari stau. *Cate vă grăieşte 
vouă ca unor jii'. fiul meu, nu defăima certarea Dom
nului', nici slăbi mustrându-te de dânsuh. Mângâierea şi 
îndemnarea lor a făcut-o din înseşi faptele petrecute, şt 
adaoge apoi cu prisosinţă şi pe acea scoasă din cuvinte. 
*Nici slăbi, zice, mustrându-te de dânsul». Aşa dară ale 
lui Dumnezeu sunt acestea, şi nu este puţin lucru spre 
mângâiere şi aceasta, Ncând noi aflăm, că atunci când noi 
putem face astfel de lucruri, aceasta este a lui Dumne
zeu, care a'îngăduit, precum zice şi Pavel: «şî mi-a spus 
mie: destul este ţie dan ă  meu, câ puterea mea întru ne
putinţă se săvârşeşte» (II Cor. 12, 9). Astfel că el este 
care îngăduie. *Pre care-l iubeşte Domnul, îl  ceartă, şi 
baie pre tot fiu l pre care îl primeşte,» (Vers. 6). Nu poţi 
spune că este vr’un drept fără scârbe şi necazuri, şi 
chiar de s’ar părea aşa, totuşi noi nu putem şti celelalte 
necazuri ale lui, aşa că de necesisate că ori-ce om drept 
să treacă prin scârbe şi necazuri. Hotărârea lui Christos 
este că calea cea largă şi întinsă duce la pierdere, pe 
când cea strâmtă şi cu greu de trecut, duce Ia viaţă. 
Deci, dacâ pe acea cale se poate ajunge la viaţă, iară
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pe aiurea nu, apoi atunci toţi câţi au trecut ia viaţă, pe 
acea cale strâmtă au trecut.

*-De veţi suferi certarea, zice, ca unor fii vouă se va 
afla Dumnezeu; căci care fii este pe care nu-l ceartă ta tă l* 
(Vers. 7)? De ceartă, apoi de sigur că spre îndreptare, 
iarăşi mi spre pedeapsă, nici spre osândă, şi nici spre a 
pătimi rău. Acum tu priveşte, câ de la cele ce dânşii 
credeau că sunt părăsiţi, de la acestea, zice: <să credeţi, 
câ voi nu sunteţi părăsiţi». Ca şi cum pare că ar fi zis: 
«De vreme ce aţi pătimit atâtea rele, poate că credeţi 
că v’a părăsit Dumnezeu, sau că vă urăşte ? Dacâ n’aţî 
fi pătimit, atunci ar fi trebuit sâ bănuiţi. Că dacă bate 
pre tot fiul pre care î! primeşte, apoi de sigur că cel ce 
nu este bătut, nu poate fi. fiu. «Dară, zici tu, ce? oare 
cei răi nu pătimesc rele» ? Pătimesc, de sigur; cum să 
nu pătimească? Că n’a spus doară câ «tot cel bătut este 
fiu», ci că tot fiul este bătut. Nu poţi spune însă, căci 
sunt mulţi bătuţi şi dintre cei răi, precum ucigători de 
oameni, tâlhari, fermecători, spărgători de morminte. 
Aceia însă sunt pedepsiţi pentru propria lor răutate, şi 
nu ca fii sunt bătuţi, ei ca răi; «Voi însă, zice, ca fii».

Ai văzut cum peste tot locul pune în mişcare raţio
namente de la împrejurările din sfânta Scriptură, de la 
cuvinte, de la propriile cugetări, de Ia exemplele din 
viaţă? Apoi după aceia chiar şi de Ia obişnuinţa comună. 
<Jară de sunteţi fără de certare, căreia părtaşi s’au fă cu i 
toţi, iată dară că sunteţi feciori din cur vie, iară nu f i i> 
(Vers. 8). Ai văzut, că — dupre cum am tost spus —  nu 
poate fi fiu cel ce nu este bătut? Precum se întâmplă 
şi prin casele noastre, că părinţii dispreţuiesc pe cei năs
cuţi din curvie, şi chiar de nu ar învăţa nimic, sau nu 
ar deveni vrednici de laudă, îi stau nepăsători, în timp 
ce de fiii adevâraţi, pentru că sunt fii, dânşii sunt îngri
joraţi ca nu cumva să se trândăvească. Deci, dacâ a nu 
fi certat este dovada, că acela este născut din curvie, 
apoi trebuie a ne bucura pentru certare, căci ea este  
semn de legitimitatea lui. *Ca unor fit vouă se va afla 
Dumnezeu», zice, şi de aceia adaoge imediat: «Apoi dacâ 
pre părinţii trupului nostru i-am avut pedepsitori (cerfători) 
ţ i  ne ruşinăm de dânşii* (Vers, 9). Iarăşi aduce vorba de
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la propriele lor întâmplări, prin care treceau; câ prccum 
mai sus zicea < Aauceţi-vă aminte de silele cele mai dina
inte », tot aşa şi aîci Cĉ  «ca unor fii vouă se va afla 
Dumnezeu>, şi nu puteţi spune că «nu putem suferi», că 
dacă pre părinţii cei trupeşte îi sufăr copiii, şi se sfiesc 
de dânşii, apoi pe părintele cel ceresc cum nu-l vor as
culta, şi cum nu se vor sfii de el ? De şi dealtfel deose
birea se vede nu numai de Ia persoane, ci şi de la în
săşi faptele, că nu sunt certaţi tot pentru aceleaşi fapte 
unii şi ceilalţi. De aceia şi adaoge: «Că aceia întru pu 
ţine zile, precum li plăcea lor ne-pedeapsa® (Vers. 10), 
adecă de multe-ori împlinindu-şi plăcerea, şi neavând în 
vedere pretutindeni interesul. Aici însă nu se poate zice 
tot aşa, căci nu fa6e aceasta pentru vr’un interes al 
său, ci pentru voi, şi anume pentru folosinţa voastră. 
Aceia poate ca să se facă folositori loru-şi, şi de multe- 
ori sunt certaţi -şi în zădar, pe când aici nu este nimic 
din acestea.

Ai văzut câ şi aceasta aduce mângâiere I Mai ales noi 
ne familiarizăm cu aceia, când vedem că nu pentru vr’un 
interes al lor ni poroncesc, sau ne sfătuiesc, ci întreaga 
lor grijă este pentru noi. Aceasta este dragoste sinceră, 
şi adevărata dragoste, când nefiind cu nimic folositori, 
suntem iubiţi de dânsul, nu ca să ni ia ceva, ci ca să 
ni dea. Cearta, lace totul, totul încearcă, ca astfel să de
venim primitori bunurilor lui.

«Câ aceia, zice, intru puţine zile, precum li plăcea lor 
-ne-pedeapsa pre noi, iară acesta spre folos, ca să ne îm
părtăşim s/inţirei lui*. Ce va sâ zică asfinţitei lu i» ? 
Adecă curăţeniei lui, ca astfel sâ ne facem vrednici lui 
dupre putere. El face totul ca voi să primiţi, şi cu totul 
sâ vă dea vouă, iară voi nu vâ siliţi ca sâ luaţi ? «Zis-am  
Domnului, Domnul meu eşti tu, că bunătăţile mele nu-ţ i  
trebuiesc» (Ps. 15, 2). Apoi, zice, pre părinţii noştri cei 
trupeşti îi ascultăm când ne ceartă, şi ne ruşinăm; apoi 
oare nu cu atât mat mult ne vom supune tatălui celui 
ceresc şi vom fi vii? « Tatălui duhurilor» zice, adecă al 
darurilor, al dorinţelor noastre, adecă al puterilor celor 
netrupeşti. Dacă noi murim în acest tel, atunci vom fi 
vii. Şi bine a zis: <Câ aceia întru puţine zile, precum li
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plăcea lor ne pedepsă pre noi*, căci nu peste tot locul 
ceia ce se vede este folositor, pe când Dumnezeu întot
deauna pentru interesul nostru.

') Aşa dară certarea ni este folositoare. Aşa dară .cer
tarea este Împărtăşirea sfinţeniei, şi înca foarte mult. Câ 
dacâ ea scoate din suflet trândăvia, pofta cea vicleană, 
sau dragostea de cele pământeşti, când întoarce sufletul, 
când î! face de a dispreţui toate cele de aici (iarâ de 
felul acesta este necazul) oare atunci nu devine ea sfântă r 
Oare nu atrage asuprâ-ne harul Duhului ? Sâ ne gândim 
la cei drepţi, cum de au strălucit cu toţii; oare nî  prin 
necazuri şi supărări ? Şi de voieşti apoi să-i înşirăm dela 
început. Avei şi Noe de pildă. Oare nu prin necazuri şi 
scârbe ? Nu vei găsi nici pe unul ca sâ nu fi fost zdrobit 
de necazuri şi supărări, găsindu-se în mijlocul atâtor rele.
< Că Noe om drept ţ i  desăvârşit fiind în neamul său, zice, 
a plăcut lui Dumnezeu* (Facere 6, 9). Căci gândeşte-te, 
dacă astăzi avem mii de bărbaţi a cărora virtute o  pu
tem râvni, — părinţi şi dascăli şi ucenici şi încă ne 
scârbim atât de mult, apoi ce a putut suferi acela gâ- 
sindu-se singur printre atâţia ? Dară sâ mai spun oare 
de acele ploi paradoxe şi minunate ? Sâ spun poate de 
Abraam, de călătoriile lui cele lungi, de răpirea femeii 
lui, de primejdii, de războaie, de ispite ? Să spun poate 
de Isaac, câte rele a pătimit, alungat într’una şi suferind 
degeaba, sau şi de alte necazuri ? Sau poate de lacob ? 
Că a înşira aici toate ispitele lui nu este trebuitor, pe 
când de a raporta mărturia lui, pe care însuşi el a spus-o 
vorbind cu Faraon, este binevenită: ^Zilele anilor vieţii 
mete, carele nemernicesc sunt o sută treizeci, ţ i  rele au 
fost zilele anilor vieţii melc, şi riau ajuns la zilele anilor 
părinţilor mei, care zile le-au nemernicit ei» (Ibid. 47, 9). 
Sau poate sâ spun de losif ? Poate de Moisi ? Poate de 
Isus a lui Navi ? Poate de David? Sau de Ilie ? Sau de 
Samuil ? Sau voieşti a spune de Prorocii toţi ? Apoi oare 
nu pe toţi aceştiia îi vei afla străluciţi prin necazuri $i 
scârbe ?

' )  Partea morală. C u m  că c e r t a r e a ,  cam  ţ i  n e c a z u l  ş i  s c â r b a  d e  aici, o( 
p r o c u r ă  f e r ic i r e a  n ă d ă j d u i t ă .  î n  t im p  c e  d e z m e r d a r e a ,  p l ă c e r e a  ţ i  m o l e  ş i r e ;  
pedeapsa cea v e ş n ic ă .  (V e ro n .) .
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Deci, spune-mi te rog: tu poate voieşti a deveni stră
lucit prin moleşie şi trândăvie? Dară na vei putea. Să-ţi 
spun poate de Apostoli ? Insă şi aceştiia pe toţi i-au co
vârşit prin necazuri. Şi Christos a zis aceasta: «/« lume 
necazuri veţi avea*, şi iarăşi: « Voi veţi plânge şi vă'veţi
tângui, iar lumea se va bucura» (Ioan 16, 33, 20), şi
iarăşi că: «Strâmtă este uşa, şi îngustă calea, care duce
la vieaţă» (Math. 7, 14). Domnul şi stăpânul căci a zis 
că strâmtă şi îngustă este, iar tu cauţi calea cea largă ?
Şi cum să nu fie absurd ? D e aceia nici câ te vei în
vrednici vieţei, călătorind pe altă cale, ci pierderei, de 
vreme ce ai ales pe cea care duce acolo. Voieşti ca să-ţi 
spun şi să aduc la mijloc pe cei ce au trăit în desfătări ? 
Dela cei de pe urmă'să ne .ridicăm la cei dintâiu. Bo
gatul care ardea în cuptorul cel de loc, Iudeii cari trăiau 
pentru pântece, a căror Dumnezeu era pântecele, ceice 
umblau în pustie după linişte şi repaos şi cari pururea 
piereau, precum şi cei de pe timpul lui Noe, oare nu 
au ales aceasta, vieaţă alunecoasă şi moleşită ? Tot aşa 
şi cei din Sodoma au pierit din cauza iubirei pântecelui, 
dupre cum zîce: Intru săturare de pânet zice, si întru 
prisosinţă cu desfătări se resfăţau» (lezech. 16, 48.) Dară. 
dacă săturarea de pâne au căşunat un astfel de rău, ce 
am putea spune de celelalte bucate pregătite cu mirodenii ?

Isav oare nu petrecea în desfătări ? Ce făceau cei ce 
văzând pe femeile fiilor lui Dumnezeu, şi cari se aruncau 
aşa zicând în prăpastie? Ce făceau cei ce erau ca înne
buniţi după copii T) ? Toţi împăraţii neamurilor, a Babi- 
lonezilor, Egiptenilor, oare nu şi-au pierdut cu grozăvie 
vieaţa lor? Oare nu sunt în osândă? Dară chiar cele de 
acum, oare nu sunt de felul acestora? Ascultă ce spune 
Christos: « Cei ce poaftă haine moi, în casele împăraţilor 
sunt», (Math. 11, 8), iară cei ce poartă nu haine de 
acestea, de sigur că în ceruri. Căci haina moale mollşeşte 
şi slăbeşte chiar şi un suflet auster, şi de ar avea un 
trup oricât de puternic şi vânjos, printr’o astfel de viaţă

*). T t  8s oi -colţ appeatv ejitp.aivofisvot.; Aici se face aluziune la pe- 
derastiea  ce  era în antichitate, ţ i  p e  care Sf, C hrisostotn a corabătut-o co 
cea mai m are Dutere. A se  vedea com entariile E pisto lei către Romani, O m ilii 
V. oa a. 46 —55. care  d o  a te  fi ori vită ca un adevăra t caD de oceră.
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molatică (TputpspaŢtoŢtaţ) îl face molatic şi slăbănog. De 
unde credeţi că vine faptul, că femeile sunt atât de slă- 
bănoage? spune; oare numai de la natură! Câtuşi de 
puţin, ci şi de la vieaţa, şi de la creşterea lor. Cacî creş
terea şi starea lor la umbră, lenea şi nelucrarea (&pŢÎa), 
băile, mirodeniile, mulţimea parfumurilor, moliciunea aş
ternutului, şi cele de acest fel, aduc cu toate la un loc 
slăbănogirea trupului.

Şi ca să afli că este aşa, ia aminte la cele ce voi 
spune. Dacă tu iai o plantă din cele crescute în pustiu, 
şi bătută de vânturi şi o vei pune la umbră şi într’un 
Ioc umedos, în curând o vei gâsi cu mult mai inferioară 
celei pe care o luaseşi la început. Şi cum că aceasta este 
adevărat, iată că femeile cele ce trăiesc pe câmpuri sunt 
cu mult mai puternice de cât bărbaţii cei din oraşe, şi 
pe mulţi dintre aceştiia i ar putea birui luptându-se. Şi 
apoi când trupul devine mai molatic, de necesitate că şi 
sufletul va lua parte la această moliciune, fiindcă în multe 
împrejurări energiile s u f l e t u t u i  se unesc aşa zicând cu dis
poziţia trupului. Aşa de pildă în timp de boală altfel ne 
găsim sufleteşte, din cauza slăbirei trupului, şi altfel ne 
găsim Jfiind sănătoşi. Că precum se petrece cu coardele 
(strunele) de la chitară, când sunetul lor este moale şi 
nu bine pronunţat, şi valoarea meşteşugului este împie
decată, fiind silită de a se  sluji de coarde moi.; — aşa şi 
cu trupul, de la care sufletul primeşte multe care sunt 
vătămătoare, şi multe trebuinţi. Şi când are nevoie de 
vindecare, atunci sufletul sufere o amară sclavie.

De aceia vă rog de a face ţrupul puternic, iară nu bol
năvicios. Vorba îmi este aici nu numai către bărbaţi, ci 
şi către temei. De ce într’una îl slăbănogeşti cu dezmer- 
dările, femeie, şi-l faci cu totul debil ? De ce îi vatămi 
puterea cu dezmerdările ? Dezmerdările sunt spre slăbă
nogirea iară nu spre întărirea lui. Dacă tc depărtezi de 
aceasta, şi în alt chip te porţi1), atunci de sigur că şi 
frumuseţă trupească va merge după voinţă, când puterea

*). Expresiunea din original Stâpbiq f t f r jq  a s o r r jv  este des în trebu in ţată  in  
scricrile a u to r i l o r  clasici ţi Bizantini. lî-'cepwc ccjfstv cjeauţ&v s e  î n t r e b u i n 
ţează în Iar de: KaraXXov XPOJÎOV (pâpeclimat.
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şi sănătatea e de faţă. Iară dacă tl vei îngrădi cu mii de 
boale, apoi de sigur câ nu vei avea o culoare înfloritoare 
îri faţa ta, şi nici vr'un semn de sănătate,- ci veşnic vei 
fi trist. Voi ştiţi, că precum aerul când intră Intr’o casă 
o face mai frumoasă, tot aşa şi o privire frumoasă, când 
e la mijloc veselia sufletului, devine mai frumoasă; iară 
dacă se află în tristeţă. şi în scârbe, devine mai uricioasâ. 
Tristeţa o fac boalele şi scârbele, iară boalele vin când 
trupul devine molatic, din cauza multor dezmerdări. Aşa 
că dacă mă credeţi, apoi şi pentru cele spuse ar trebui 
să fugiţi de dezmerdări. «Dară, zici tu, a se dezmerda 
cineva, aduce cu sine plăcerea»; — de sigur însâ că nu 
pe atâta, pe câtă greutate. Dealtmintreîea plăcerea se în
tinde numai până Ia gâtlej, şi până la limbă, iară dacâ 
masa se ridică, sau dacă bucatele au fost mâncate, vei 
fi la fel cu cel ce n-a luat parte, şi încă chiar mai rău, 
având de acolo şi greutate în tot timpul, şi durere de 
cap, şi somn la fel cu moartea de multe ori şi insomnie 
din pricina îmbuibărei şi a astupărei resuflărei, şt a râ- 
gâiturelor.

Deci, iubiţilor, să nu îmbuibăm şi să nu tagrăşăm tru
pul, ci să ascultăm pe Pavel care zice:’ «*£V purtarea de 
grijă  a trupului să nu o faceţi spre pofte» (Rom. 13, 14). 
Că precum luând cineva mâncările le-ar arunca în canal, 
tot aşa se petrece şi cu cel ce le aruncă în pântece, sau 
mai bine zis chiar mai rău. Căci aici canalul lucrează fâră 
a fi vătămaţ cu ceva, acolo naşte încă şi mii de boale. 
Ceia ce hrăneşte pe cineva este mulţămirea cu puţin, sau 
cumpătarea, care poate contribui şî la mistuirea grabnică 
a mâncărilor Introduse, iară ceia ce este mai mult de cât 
necesar, nu numai că nu hrăneşte, ci încă şi vatămă tru
pul. Nimeni însă nu se uită Ia acestea, lăsându-se a fi 
amăgit de plăcerea trecătoare şi de prejudiţiile obişnuite. 
Voieşti a’ţi hrăni trupul ? Dă la o parte ceiace este de 
prisos, dă trupului strictul necesar, şi pe care poate a 
o mistui; nu-l împovora, ca sâ nu-l acufunzi. Strictul ne
cesar este şi hrană şi plăcere, şi nimic nu face mai mare 
plăcere, ca atunci când mâncările sunt bine mistuite; 
nimic nu ajută mai mult la sănătate, nimic la agerimea 
simţâcnintelor, nimic la alungarea boalelor ca cumpătarea
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în mâncare. Cumpătarea este şi hrană şi plăcere şi-sănă
tate, iarâ ce este mai mult, devine spre vătămare, spre 
dezgust şi boală. Ceeace tace boala şi foamea, aceia face 
şi îmbuibarea şi chiar mai grozave, fiindcă acelea în pu
ţine zile au dispărut şi au slobozit pe om, pe când 
aceasta rozându-1 pe nesimţite şi trecându-1 în putreze- 
ciune, îl predă vr’unei boale îndelungate şi unei morţi 
grozave. Noi însă considerăm foamea ca un lucru de 
care trebuie să iugim, în timp ce după Îmbuibare care 
e mai grozavă decât foamea, alergăm într’una.

Dară _ de unde vine boala aceasta, de unde această 
smintire? Nu zic ca să ne bigorâm, sâ ne tiranisim, ct 
numai ca să mâncăm pe atâta, pe câtă plăcere are în 
sine, adevărata plăcere, care poate hrăni trupul, cum 
şi să-l facă cu bună rânduială faţă de energiile sufletului, 
şi bine întărit cu sănătatea. Când Insă devine ca înnecat 
în dezmerdări, atunci chiar cepurile dela corabie, ~  cum 
ar zice cineva — cum şi legăturile ei nu vor mai putea 
a fi ţinute strâns contra valurilor ce năpădesc, şi atunci 
intrând apa înăuntru totul desface şi strică. *[-urtarea 
de grijă  a bufu lu i sâ nu o faceţi spre pofte», zice. Şi 
lucrul e foarte adevărat, căci îmbuibarea este material 
pentru poftele cele mat absurde, şi chiar de ar fi cel ce 
se îmbuibează mai filozof decât toţi filozofii, de necesi
tate câ va pătimi ceva din cauza vinului, din cauza mân
cărilor, de necesitate că se va topi pe nesimţite, şi că 
flacăra va deveni mai mare. De aici apoi izvorăsc curviile,. 
de aici preacurviile, fiindcă pântecele flămând nu poate 
zămisli amoruri, şt chiar nici cumpătarea bine întrebuinţată, 
în timp ce îmbuibarea este aceea care naşte poftele cele 
absurde, aceea este care moleşează trupul cu desmerdă- 
rile: Şi precum pământul care este prea umedos naşte 
viermi, ca şi băligarul cel plouat şi cu umezeală, în timp 
ce acel care e apărat de umezeală aduce multe roade, 
şi chiar dacă nu este cultivat, scoate iarbă, iar dacă e  
cultivat,. produce roduri, tot.aşa şi cu îmbuibarea.

Deci, iubiţilor, să nu facem trupul netrebnic, şi nefo
lositor , şi nici vătămător, ci să plantăm într’însul roade 
folositoare şi plante aducătoare de roduri, şi sâ nu'l slă
bim cu dezmerdările, căci acele dezmerdări vor produce
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în loc de roduri viermi. Tot aşa şi pofta sădită, dacă 
este plouată, va naşte plăceri absurde, şi chiar foarte 
absurde. Această boală deci să o scoatem din noi, cu 
toată puterea, ca astfel să putem a ne învrednici bună
tăţilor celor făgăduite prin Domnul nostru Iisus Christos* 
căruia împreună cu Tatăl şi cu sf. Duh se cade slava, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M I L I A  X X X
«Ş i toată certarea în timpul cel de fa ţă  se pare câ nu 

este de bucurie, ci de mâhnire, iară mai pe urmă roadă 
de pace a dreptăţei dă celor pedepsiţi firintr ânsa. Pentru 
aceia mânile cele slăbite şi genunckiurile cele slâbănoage 
vi le îndreptaţi. Ş i cărări drepte faceţi, picioarelor voastre, 
ca nu ce este şchiop să rătăcească, ci mai- vârtos să se 
vindece» (Cap. 12, 11— 13).

Cei ce beau doftorii amare, sufâr mai ’ntâi un oare
care desgust, iarâ după aceia simt folosul. De felul acesta 
este virtutea, de felul acesta şi răutatea. Acolo mai întâi 
este plăcerea, şi după aceia desgostul, pe când aici mai 
întâi este neplăcerea, iară după aceia plăcerea. Dară ni
mic nu este egal, căci nu este tot una: de a fi cineva 
mai întâi întristat, apoi mulţumit, ‘ cu a fi mai întâi mul
ţumit, şi după aceia întristat. Cum aşa ? Apoi aici aştep
tarea viitoarei nemulţumiri, micşorează plăcerea prezentă, 
în timp ce acolo aşteptarea viitoarei plăceri şi mulţumiri, 
tae şi îndepărtează violenţa nemulţumirei prezente, şi pre
cum se întâmplă acolo, că nici-odată să nu fie mulţumit, 
tot aşa şî aici nici-odată nu va fi întristat. Şi nu numai 
prin aceasta se poate vedea deosebirea, ci şi de aiurea. 
Adecă cum? Apoi nici cele ale timpurilor nu sunt deo
potrivă, ci cu mult mai mari şi mai covârşitoare. De aici 
apoi şi ceva mai mult se vede în cele duhovniceşti, de 
aici apoi şi Pavel se sileşte a introduce mângâierea, şi 
ia tn ajutorul său judecata obştească, căreia nu s’a putut 
nimeni Împotrivi, şi nimeni nu s’a încercat a se lupta cu 
hotărârea obştească. Căci când cineva ar spune ceva măr
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turisit de toţi, toţi se unesc şi nimeni nu stă contra. <Vâ 
mâhniţi, zice; aceasta cu drept cuvânt, fiindcă aşa este 
certarea, astfel de scop are». De aici apoi a şi adaos 
astfel:

f- Ş i toată certarea în timpul de fa tă  se pare câ nu este 
de bucurie, ci de mâhnite», Bine a spus el : «se pare că 
nu este»t fiindcă certarea nu este spre mâhnire, ci numai 
că se pafe. Şi nici că una este, şi alta nu, ci «toată*.
* 'Ioată certarea, zice, că nu este de bucurie, ci de mâh
nire* , adecă şi certarea omenească, şi cea duhovnicească. 
Vezi cum el se luptă de la ideile obşteşti? «Se p'ăre? 
zice, că nu este de bucurie, ci de mâhnire*, aşa că în 
realitate nu este. Căci care întristare naşte bucurie? Nici- 
una, precum nici bucurie nu naşte întristare.

«Iară mai pe urmă roadă de pace a dreptăţei dă celor 
pedepsiţi printr‘ânsay>, Nu rod, ci roade multe. Dară oare 
ce însamnă: «celor pedepsiţi prin.tr'ânsa* ? Adecă celor ce 
au răbdat timp îndelungat, celor ce au fost stăruitori 
timp îndelungat. Pripeşte apoi cum el întrebuinţează şî 
ziceri plăcute la auz, căci n’a întrebuinţat verbut obişnuit 
uţMoto7)!3a3fl*aL == a fi pedepsit, ci Ţojjivo'̂ top.at. =  mă exer- 
citez. ') Aşa dară certarea este un fel de exerciţiu, un 
fel de gimnastică, care face pe luptător puternic,- şi ne
biruit în lupte, ne’nvins în războae. Deci dacâ toată cer
tarea este de acest fel de sigur câ şi aceasta .va fi tot 
aşa. Aşa că trebuie a aştepta pe cele bune, şi un sfârşit 
plăcut şi paşnic. Şi să nu te minunezi, că fiind aspră şi 
greoae, are roade plăcute, căci şi coaja pomilor este  
aproape fără nici un gust, şi greoae, pe când roadele 
sunt duici. A luat însă exemplul din înţelesul obştesc. 
«Deci dacâ de acestea trebuie a aştepta, de ce vă în
tristaţi ? zice. De ce vă împuţinaţi suferind cele triste. 
Cele ce trebuia a suferi, aţi suferit deja; deci nu vă îm
puţinaţi asupra recompensei». Vorbeşte cătră dânşii ca 
cătră nişte luptători în stadiu, ca cătră nişte războinici.

Ai văzut cum îi înarmează, cum îi aţâţă? «Mergeţi

’) în  original acest vers este : „uatspov  Ss Y.OLpuov EipijVLJi.oy T oi' St ’a i  
T ţjţ 7 E7 !>}»,vaaji£vot.ţ âltoSiSiuat B'.xaioo6v7]ţ“ care tradus ad  literara a r  fi : 
*mai pe urm ă insă rod de pace a dreptăţei dă celor exercitaţi prtn ir'ânsa*-
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drept» zice. Aici el li vorbeşte de raţionamentele lor ome
neşti, ca adecă să nu se îndoiască. «Ca dacă certarea 
vine din dragoste, zice; dacă îşi are începutul din îngri
jirea părintească, dacă duce la un bun sfârşit, şi aceasta 
se dovedeşte şi prin fapte, şi prin vorbe, cum şi prin 
toate în fine, — atunci pentru ce vă împuţinaţi» ? Astfel 
sunt numai cei ce se desnădăjduîesc, cei ce nu sunt tari 
In nădejdea celor viitoare. «Mergeţi drept, ziţp, ca nu 
cumva să şchiopătaţi, ci să mergeţi ca la început, căci cel 
ce merge şchiopătând, întărâtă răul». Ai văzut cum în 
noi stă de a ne vindeca ?

«Pacea să o ţineţi cu toţi, fi sfinţenia fără de care ni
meni nu va vedea pre Domnul» (Vers. 14). Ceia ce a 
spus mai sus «Nepărâsind adunarea lor» aceasta o spune 
şi aici, căci nu poate face mai uşor de învins In ispite, 
ca a se dezbina cineva din adunare, ca a ieşi din rând. 
Căci tu priveşte, cum în timp de luptă rupându-se rân
durile, duşmanii nu vor mai avea nevoîe de osteneală, ci 
îi vor lua legaţi, găsindu-i împrăştiaţi, şi prin aceasta 
slăbiţi. «Pacea să o ţineţi cu toţii, zice, ţ i  sfinţenia». Aşa 
dară, şi cu cei ce fac rău? <De este cu putinţă, zice, cât 
este pentru voi (cât atârnă de voi), cu toţi oamenii pace 
având» (Rom. 12,- 18). «Cât atârnă de tine, zice, fii îm
păciuitor, .nevătămând cu nimic evsevîea, însă în cele ce 
pătimeşti rău, sufere cu bărbăţie». Căci puternică armă 
în ispite este răbdarea reîeîor. Aşa şi Christos a fâcut 
puternici pe ucenicii săi, zicând : «Iată vă trimet pre voi 
ca oile în mijlocul Ivpilor; fiţi deci înţelepţi ca şerpii, şi 
blânzi ca porumbii> (Math. 10, 16). Ce spui? suntem în 
mijlocul lupilor, şi tu ni poronceşti de a fi ca oile şi ca 
porumbii? «Da! zice el; nimic nu ruşinează atât de mult 
pe cel ce face râu, ca a suferi noi cu bărbăţie cele în
tâmpinate, şi a nu ne apăra nici cu vorba, nici cu fapta». 
Aceasta ne face şi pre noi mai filosofi, mai mare ni face 
şi plata, şi chiar şi pe aceia îi. foloseşte. Te-a batjocorit 
cutare? Tu, binecuvinteazâ-1. Priveşte câte câştigi de aici: 
răul l-ai stins, plată prin aceasta ţi-ai câştigat, pe acela 
1-aî ruşinat, şi n-ai suferit nici un rău. *Pacea să o ţineţi 
cu toţii şi sfinţeniea*. Ce va să zică «sfinţeniea* ? Adecă, 
înţelepciunea, purtarea demnă în căsătorie. «Dacă cineva
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este necăsătorit, zice, să rămână curat, iară dacâ este 
căsătorit, să nu curvească, ci să aibă pe femeia sa», căci 
şi aceasta este sfinţenie. Cum ? Apoi nu că doară nunta 
este sfinţenie, ci că nunta păstrează sfinţeniea din cre
dinţă, ne-lăsând pe cineva a se uita la curvă. Căci nunta 
este cinstită, iară nu sfântă. Nunta este curată, nu câ 
doară procură sfinţenie, ci că împiedecă sfiinţeniea, cea 
dată prin credinţă, de a se întina.

<Pără de care nimeni nu va vedea pre Dumnezeu*, ceia 
ce şi Corinthenilor li spunea, scriindu-li: <Nu vă înşelaţi 
zice; nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, 
nici malackii, nici sodomnenii, nici furiiy nici lacomii, nici 
beţivii, nici ocărătorii, nici răpitorii, împărăţiea lui 
Dumnezeu nu vor moşteni.» (I. Cor. 6, 9. 10). Căci cum 
este cu putinţă ca cel ce devine trupul curvei să fie 
trupul lui Christos ? • Socotind ca nimeni să nu se
lipsească de darul lui Dumnezeu, ca nu cumva vre-o ră
dăcină a amărăciunet odrăslind in sus, să se facă smin
teală, şi printrânsa să se spurce mulţi. Sd nu fie cineva 
curvariu sau spurcat.» (Vers 15. 16). Ai văzut cum pre
tutindeni fie-căruia pune la îndămâna mântuirea ? M ân- 
gâindu-vâ unul-pe altul, zice, până ce se mai chiamă şi 
astăzi».

'). Deci, iubiţilor, să nu aruncaţi totul asupra dascăli
lor, nu totul asupra povăţuitorilor voştri; puteţi şi voi 
singuri, zice, să vă edificaţi. Ceia ce şi Thesalonicenilor 
scriinduli zicea: «Unul pre altul zidiţi,' precum şi faceţi>, 
şi iarăşi: «Mângâiaţi^vă unul pre altul cu cuvintele a- 
cestea». (I. Thesal. 5, 11. 4, 18). Aceasta vă sfătuim şi 
noi acum. Dacă veţi voi, veţi face mai multe şi mai mari ' 
de, cât noi, fiindcă cel mai mult timp trăiţi împreună, şi 
cele al voastre mai bine le ştiţi voi, precum şi defectele 
voastre le cunoaşteţi, aveţi apoi şi mai multă îndrăzneală, 
mai multă dragoste şi mai multă obişnuinţă. Toate aces
tea nu sunt lucruri mici spre învăţătură, ci mari şi bine
venite ajutoare, căci voi puteţi cu mult mai bine de cât 
noi şi a mângâia, şi a certa. Şi nu numai aceasta, ci în-

1): Partea morală. Noi nu trebuie, a arunca totul asupra dascălilor, ci să  ne 
silim de  a ne edifica urni pre alţii şi a purta slăbiciunele unii altora. fVeron>.
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că şi aceia câ sunt unul singur, pe când voi sunteţi mulţi, 
şi veţi putea toţi câţi veţi voi să fiţi dascăli. De aceia 
vă rog nu neglijaţi darul acesta. Fie-care din voi are fe
meie, are prietin, are slugă, are vecin; cu de acestea să-l 
mângâie, să-l sfătuiască, sâ-1 certe. Căci cum sâ nu fie 
absurd, ca pentru hrană să se facă atâtea, să se facă 
ospeţe, la ziua hotărîţâ sâ se întrunească la un loc cu 
toţii, şi în fine fie care în ceia ce-1 priveşte să împlineas
că rolul prin contactul cu ceilalţi, ca de pildă dacă ar 
trebui sâ se ducă la o înmormântare, fie la vre-o cină, 
fie de a face ceva împreună cu aproapele; — şi pentru 
învăţătura virtuţei sâ nu facem aşa ? Da! vă rog; nimeni 
să nu neglijeze, căci va primi mare plată de ia Dumne
zeu. Şi ca să ştii că aşa trebuie să fie, află câ cel ce a 
primit cei cinci talanti, este dascălul, pe când cel ce a 
primit unul, este ucenicul. Dacă ar zice ucenicul: «Eu 
sunt ucenic, nu am nici-o primejdie» şi cuvântul ce l-a 
primit de la Dumnezeu, acest cuvânt obştesc şi delicat, 
tl va ascunde, şi nu va sfătui, nu va avea curaj, nu va 
certa, nu va îndemna, dacă poate, ci îl va ascunde 
In pământ, — căci pământ este cu adevărat, şi ce
nuşă, inima care ascunde darul lui Dumnezeu; — dacâ, 
zic, va ascunde acest dar, fie prin lene, fie prin 
răutate, nimic nu va folosi zicând, «câ un talant 
am avut». Un talant ai avut; apoi trebuia ca acel talant 
să-l neguţătoreşti, şi să-ţi îndoieşti talantul. Dacâ ai fi 
câştigat încă unul, nu ai fi tras la răspundere, căci nici 
celui ce a adus doi nu i-a spus *de ce n-ai adus cinci»? 
ci şi pe acesta l-a îndvrednicit de aceleaşi ca şi pe cel 
ce a adus cinci. Şi de ce oare? Pentru că pe cât a avut, 
a fâcut, şi nu fiindcă a primit mai puţin de cât cel ce 
a primit cinci s-a trândăvit, şi nici câ numărul cel mic 
a putut sâ-1 facă de a nu lucra. Nu trebuia tu a te uita 
îa cel care a avut doi talanţi, sau mai bine zis la acela 
trebuia să te uiţi, şi precum acela a imitat pre cel ce * 
primit pe cei cinci, tot aşa şi tu trebuia a râvni şi *. 
imita: pe cel cu doi. Că dacă se dă pedeapsă şi celui ce 
are avere, şi nu dă din ele săracilor, dară încă cel ce 
poate a sfătui pe alţii, şi nu o face, cum nu va fi pe
depsit ? Acolo se hrăneşte trupul, aici sufletul ; acolo
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împiedici morţile cele temporale, aici împiedici moartea 
cea veşnică.

«Dară, zici tu, eu nu am cuvânt». Nu este nevoie de 
cuvânt, sau mai bine zis de darul cuvântului; nu este' 
nevoie de elocvenţă. Dacă vezi pe prietin curvind, spu- 
ne-i: «Rău lucru este ceia ce tu faci; nu ţi-i ruşine, nu. 
te sfieşti ? Ceia ce faci este rău». Dară el nu ştie că este 
rău? zici tu. Ba ştie, însă este atras de poftă. Şi cei 
bolnavi de friguri ştiu că băutura de apă rece este  vă
tămătoare, şi totuşi au nevoie de alţii ca s&-i împiedece. 
Cel ce se găseşte în vre-o patimă, fiu va putea a se  des- 
bâra cu uşurinţă de ea. De aceia deci trebuie ca tu cel 
sănătos să alergi spre vindecarea aceluia. Şi chiar de nu 
s-ar convinge cu cuvântul, tu totuşi priveşte-I de aproape 
•depârtându-se, şi stăpâneşte-1 aşa zicând cu privirea, că 
poate se va ruşina. «Şi care este folosul zici tu, când el 
o face aceasta pentru mine, şi fiindcă este stăpânit de 
mine» ? Nu mai cerne cuvintele în zădar, ci deocamdată 
prin ori-ce mijloc depărtează-1 de fapta cea rea, căci se 
Ta deprinde de a nu se afunda în acea prăpastie fie prin 
tine, fie In fine prin ori-ce mijloc, când îl vei deprinde 
de a nu se afunda, atunci îl vei putea să’l iai cft odihnit 
puţin, şi să-l înveţi că trebuie a face aşa pentru Dumne
zeu, iar nu pentru om. Nu te încerca de a îndrepta totul 
deodată, fiindcă nu vei putea, ci încetul şi câte puţin. 
Dacă îl vezi ducându-se la ospeţe şi beţii, sfătueşte-1 iarăşi, 
lndreaptă-1 şi-l ajută, fie chiar că te-ar vedea şi pe tine 
având vr’un defect. Că astfel va suferi certarea ta, când 
mai ales va vedea că şi tu ai nevoie de certare, şi că 
nu ai succese în totul nici nu eşti dascăl, ci faţă de 
dânsul eşti ca un prietin şi trate ajutător. Spune-i: «Eu 
te-am ajutat pre tine, aducându-ţi aminte de interesele 
tale; iară tu mai ales când mă vezi şi pe mine având de
fecte, îndreaptâ-te, încetează a te mai lăsa la răle». Dacă 
îl vezi că el este furios şi iute, dacă este lacom, stăpâ
neşte-1, opreşte-1 cu sfatul tău. Aceasta este prietenie 
adevărată, astfel: «Frate pe frate ajutându-se, zice, ca 
cetate puternică' se face» (Pilde 18, 19). Nu a mânca şi 
a bea face prietenia, căci de aceste au şi tâlharii, şi uci
gătorii de oameni, — ci dacă suntem prieteni, şi dacă cu
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idevărat ne ajută unii pe alţii, atunci desigur că la aceasta
ie  unim unii cu alţii, aceasta ne duce la o prietenie
folositoare, prin aceasta împiedecăm pe acelea care ne  
duc în gheena.

Deci, nici cel certat să nu se tulbure, căci doară sun
tem oameni, şi avem defecte, şi nici cel ce ceartă să nu 
o facă aceasta ca în bătae de joc, şi ca fală, ci ca un 
sfat al său propriu dat cu blândeţă. Cel ce ceartă are 
nevoie de o mai mare blândeţă *ca astfel să convingă de 
a răbda cel certat lovitură dată. Nu vedeţi pe doftori 
când ard, când taie rana, cu câtă blândeţă întreprind 
faptul vindecărei ? Apoi cu atât mai mult trebuie a face 
aceasta cei ce ceartă, fiindcă certarea este cu mult mai 
iute decât focul şi fierul, şi face pe cel certat de a sări 
în sus de durere. De aceia doftorii multe născocesc, ca 
bolnavii să rabde în linişte tăierea, cu multă blândeţe
cum s-ar zice, şi câte puţin, după care apoi il lasă să se
odihnească. Tot aşa trebuie a face şi certările ca nu cumva 
cei certaţi să sară în sus de durere. Dear trebui chiar 
să fim batjocoriţi, sau să fim şi răniţi, totuşi noi să nu 
ne dăm în lături. De altiel chiar şi cei operaţi, mii de 
hule aruncă asupra doftorilor, insă aceştia spre nimic alt 
nu au îndreptată privirea l,or, decât numai spre îndreptarea 
sănătăţei celor bolnavi. Tot aşa trebuie a face şi aici 
totul, spre a deveni folositoare certarea, şi totul să lacem, 
având în vedere plata ce ni stă de faţă. *Purtaţi, zice, 
sarcina unul altuia, fi aşa veţi plin i legea lui Christos* 
(Galat. 6, 2). Astfel deci, şi certând, şi suferind unul 
altuia, vom putea a îndeplini zidirea cea întru Christos» 
Astfel veţi face ca şi osteneala noastră să fie mai uşoară, 
ajutându-ni nouă în totul, şi făcându-vă părtaşi* şi 
tovarăşi atât la mântuirea altora cât şi a fiecăruia în parte^ 
Să rftbdăm deci, şi să purtăm sarcina unul altuia, sfă
tuind şi certând pre cei ce au nevoie, ca astfel să ne în
vrednicim bunătăţilor făgăduite nouă, întru Christos Iisus 
Domnul nostru, căruia împreună cu Tatăl şi cu Duhul 
Sfânt, se cade slava, stăpânirea şi cinstea, acum şi pu
rurea şi în vecii vecilor. Amin.
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O M I L I A  X X X I

< Pacea să ţineţi cu taţi, şi sfinţeniea fă r ă , de care ni
meni nu va vedea pre Dumnezeu». (Cap. 12, 14).

Multe sunt in adevăr care caracterizază creştinismul, 
dară mai mult de cât toate ş i  n?ai superior dă cât toate 
este dragostea şi pacea către alţii. De aceia şi Christos 
zice: «Pacea mea dau vouă'» şi dintru aceasta vă cunoaşte 
lumea câ sunteţi ucenici ai mei, de veţi avea dragoste 
intre voi» (Ioan 14, 27. 13, 35)* Pentru aceasta şi Pavel 
.z ice: «Pacea să ţineţi cu toţis şi sfinţeniea» — adecă mo
destia — «/ară de care nimeni nu va vedea pre P)um- 
nezeu ».

«Socotind- ca nimeni sâ nu se lipsască de darul lui 
Dumnezeu» (Vers. 15). Ca şi cum parecă ar călători pe 
un drum lung în tovărăşie cu mulţi, * i ăgaţi bine seama, 
zice, să nu rămână cineva; şi nu numai aceasta o cer, 
ca voi cu toţii sâ ajungeţi, ci şi pe alţii să-i aveţi în 
băgare de seamă. * Ca nimeni să nu se lipsască de darul 
lui Dumnezeu> zice. Aici spune de bunurile viitoare, de 
credinţă evangheliei, de partarea şi viaţa cea mai bunâ, 
căci toate acestea sunt ale harului tui Dumnezeu, Să nu 
'mi spui câ unul este cel slobozit, şi pentru unul a murit 
Christos. Şi tu nu te îngrijeşti de acela pentru care a 
murit Christos î * Socotind» zice, adecă cercetând cu amă
nunţime, căutând a afla, ceia ce se face şi cu cei bolnavi 
fiind cu băgare de seamă la toate, căutând a descoperi. 
«Ca nu vre-o rădăcină a amărâciunei odrăslind în sus să 
facă sminteală şi printr'aceia sâ se spurce mulţi». Şi cu 
drept cuvânt a numit el păcatul amărăciune, căci cu a- 
devârat că nimic nu este mai amar ca păcatul, iară aceasta 
o  ştiu cei ce sunt mustraţi de cuget după săvârşirea lui, 
cei ce gustă o mare amărăciune. Căci păcatul fiind foarte 
amar, strică cu desăvârşire cugetul şi dreapta judecată a 
omului. Astfel este natura amărâciunei, este nefolositoare. 
Bine a zis el <rădăcina amărâciunei». N a  spus * amară», 
ci «amărăciune», fiindcă o rădăcină amară este cu putinţă 
•tflp a far.*», rrtd finire. np răriri rârtărrina amărăciune* nu e
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cu putinţă de a face rod dulce, fiindcă totul din ea este  
amar, totul greţos, toate în fine pline de dezgust.

printraceia, zice, să se spurce mulţi:* adecă, pe cei 
desfrânaţi sâ-i tăiaţi dintre voi: ^Să nu fie cineva curvar 
fi spurcat ca Isav , care pentru o mâncare 'şi-a vândut 
întâia naştere a sa*. Şi cum a fost curvar Isav ? N-a spus 
aceasta, că Isav a fost curvar, ci expresiunea *să nu fie 
cineva curvar* este zisă spre deosebire de o-sfinţenia sâ 
ţineţi». <Să nu fie cineva curvar şi şpur cat ca Isav* a- 
decă iubiţilor de pântece, nestăpânit, lumeţ, cele duhov
niceşti lepădându-le. « Carele pentru o mâncare 'şi-a vân
dut întâea naştere a sa», adecă, care a depărtat de la 
sine această cinste dată de Dumnezeu, prin trândăvia, 
lui, şi pentru o mică (plâccre a pierdut slava şi cinstea 
lui cea mare- Aceasta o spune lor lntr’un mod familiar, 
aceasta este a celui necurat, a celui spurcat. Aşa că nu 
numai curvarul este necurat, ci şi mâncăciosul sau iubi
torul de pântece, robul pântecelui, căci şi acesta este 
rob al altei plăceri, şi deci este silit de a împila, a ne
dreptăţi pe altul, a răpi avutul altuia, a tace mii de fapte 
urâte, căci fiind rob al acelei patimi, de multe ori şi 
blestemă. Acesta n-a crezut vrednic de nimic dreptul .de 
întâia naştere, şi deci având grija numai de odihna cea 
momentană şi trecătoare, a ajuns până la a’şi vinde şi 
dreptul de întâia naştere. Astfel câ acum dreptul de 
întâia naştere este al nostru, şi nu al Iudeilor. Tot odată 
aceasta se brodeşte şi faţă de patima lor, că cel întâi a 
devenit cel de pe urmă, şi cel de pe urmă întâi: unul 
pentru stăruinţa lui, celălalt pentru trândăvia lui.

«Câ ştiţi că şi dupâ aceia vrând să moştenească bl ago s- 
loveniea, au fost neprimit, de vreme ce loc de pocăinţă nu 
a aflat, măcar că şi cu lacrămi o căuta» (Vers. 17). Dară 
ce vra să spună el aici ? Oare nu cumva scoate pocăinţa? 
Câtuşi de puţin. Dară atunci, cum de n-a aflat loc de 
pocăinţă? Că dacâ era .desnădâjduit de dânsul, dacă se 
bocea în gura mare, de ce n-a aflat Ioc de pocăinţă ? 
Pentru că faptul nu era pocăinţă. Precum trişteţa Iui Cain 
nu era pocăinţă — şi aceasta a dovedit-o omorul fratelui 
său Avei — tot aşa şi aici cuvintele nu erau pocăinţă, şi 
aceasta o a dovedit omorul —  căci şi acesta cu intenţiunea
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a ucis pre tratele său lacob, dupre cum spune: «*5a se 
apropie zilele ja le i tatălui fneu, zice, ca să ucid pre  
lacob fratele ?neu*. Lacrâmile nu au putut să-i dea 
pocăinţă. Şi n-a zis simplu că prin pocăinţă, ci încă 
şi cu lacrămi n’a aflat de pocăinţă. De ce oare ? 
Pentrucă nu s’a pocăit precum trebuia, căci aceasta 
este pocăinţă, adică că nu s ’a pocăit precum se cerea. 
Fiindcă cum de zicea: că s ’au fâcut leneşi, s'au fâ
cut trândavi, au şchiopătat, s'au moleşit, când toate 
acestea sunt începutul căderei lor i* Mi se pare că aici 
face aluziune la niscareva desfrânaţi dintre dânşii, pe 
cari nu că doară ar voi ca sâ-i certe deocamdată, ci se 
face că nu ştie, ca să se Indrepteze. Trebuie mai întâi 
a se face cineva că nu ştie, iară după aceasta când vede 
câ stăruiesc în râu, să întrebuinţeze certarea, astfel ca 
să nu devină fâră de ruşine, ceiace şi Moisi a fâcut cu 
Zamvri şi MadianitenciiJ). «Loc de pocăinţă nu a aflat*, 
zice, adică n’a aflat pocăinţa, sau că n’a arătat pocăinţă 
demnă, sau că a păcătuit mai mult decât pocăinţa. Aşa 
dară sunt păcate cu mult mai mari decât pocăinţa. Ceiace 
el spune aici, aceasta înseamnă: Să nu cădem jos ca un 
cadavru ce nu se mai ridică; până când lucrul se crede 
ca o şchiopătare, este uşor cuiva de a se scuU drept 
în picioare, iară dacă ne vom abate din drum, ce va fi 
la urmă? Toate acestea le vorbeşte celor ce încă n’au 
căzut, ameninţându-i cu frica, şi spunând că cel căzut 
nu se va învrednici de mângâiere, iar celor căzuţi le 
spune ca sâ nu se desnâdăjduiascâ, şi te grăieşte cele 
contrare, zicând astfel: <Fiii mei, pe cari iarăşi cu du
rere vă nasc, până ce se va închipui Christos întru voi>, 
şi iarăşi; * cei 'ce vreţi să vă îndreptaţi prin lege, din har 
aţi căzut» (Galat. 4, 19, 5, 4). Iată că mărturiseşte că 
au căzut. Cel ce stă, auzind că cel căzut nu se va în- 
yrednici de iertare, va fi mai vioiu şi mai sigur de starea 
lui drept, pe cârid dacâ şi eu cel căzut s ’ar face uz de 
aceiaşi iuţeală, totuşi niciodată nu se va ridica. Ce nă
dejde de prefacere va da el } «Că nu numai că n’a plâns,

1) Notă. In original »e zice: precum a făcut cu Zamuri şi Hasvitiiia, ia  
loc de M adianiţeanca, cum este în ediţia noastră. A se vedea Cap. 25, dic 
Numeri.
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zice ei încă s'a pus la ceartă». Deci, apostolul nu scoate 
pocăinţa, ci îi asigură pe dânşii câ să nu cadă.

'). Deci iubiţilor, câţi nu cred în Gheena, să-şi amin
tească de acestea. Câţi îşi închipuie că pot păcătui fărâ 
a fi pedepsiţi, acestea să le rumege in sine. De ce Isav 
nu s ’a învrednicit de iertare ? Pentrucă nu s ’a pocăit 
pe cât trebuia. Voieşti poate a şti de o pocăinţă ade
vărată? Ascultă despre pocăinţa lui Fetru după ce s ’a 
lepădat de Christos, căci povestind evanghelistul despre 
aceasta, zice: «Ş i ieşind afară a plâns cu amar» (Math. 
26, 75). De aceia i s’a şi iertat lui acest păcat, pentru 
că s ’a pocăit dupre cum a trfebuit, — deşi jertfa încă nu 
se adusese, păcatul nu se ridicase, căci încă stăpânea 
şi tiranîsa. Şi pentru ca să afli că lepădarea lui Christos 
nu a venit din cauza trândăviei lui, pe cât din cauză că 
Dumnezeu îl părăsise, certându-1 ca să cunoască hotarele 
putinţei omeneşti şi să nu contrazică în cele spuse de 
dascălul său, şi nici să se crează mai mare decât ceilalţi 
ucenici, ci să ştie că fâră Dumnezeu nimic nu se poate 
face, şî că *De nu ar zidi Domnul cetatea, în deşert 
s'ar osteni cei ce o zidesc pre dânsa» (Ps. 126, 5). Că 
de aceia şi Christos numai lui i-a zis, că «iată Satana 
v a  cerut pre voi ca să vă cearnă ca grâul, iară eu m’am 
rugat pentru tine, ea să nu lipsească credinţa ta>. Luca 
22, 31, 32). Fiindcă era natural ca el sâ cugete lucruri 
mari, ştiindu-se pe sine că mai' mult decât pre toţi îl 
iubea pre el Christos, apoi la urmă a plâns cu amar, şi 
a ,fâcut şi celelalte la fel cu plânsul. Căci, ce n'a fâcut 
el după aceasta? In mii de primejdii s’a aruncat, şi prin 
multe a dovedit el curajul şi bărbăţia lui, cum şi pre
zenţa de spirit. S ’a pocăit şi Iuda, însă s’a pocăit rău, 
căci s’a spânzurat. S ’a pocăit, precum am fost spus, şi 
Isav, sau mai bine zis, acesta nu s ’a pocăit, căci lacră- 
mile lui nu erau din căinţă, ci din mânie şi supărare mai 
cu seamă, după cum dovedesc cele de după aceasta. 
S’a pocăit şi fericitul David, zicând astfel: «Spala-voi* 
în toate nopţile patul meu, cu lacrâmile mele aşternutul

*) Partea morală. P esp re  adevărata pocăinţă, si că noi trebu ie  în toate  a 
ne  tem e de  Dumnezeu, şi a îndeplini sfihtele lui porunci, in nădejde? râs- 
p la te i celei veşnice. (Veron).
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meu voiu udă» (Ps. 6 , 7), şi păcatul Fâcut de mult, după 
atâţia ani» după atâtea generaţiuni, ca şt cum s’ar fi pe
trecut atunci, el îl mărturisea şi se jelea.

Cel ce se pocăieşte nu trebuie a se înfuria, nici a se 
sălbătăci, ci a se umili ca un desnădăjduit, ca unul ce tiu 
are curaj, ca un condamnat, ca unul ce numai prin milă 
poate fi mântuit, ca unul ce s’a arătat nerecunoscător 
cjjitre binefăcătorul său, ca un netrebnic şi vrednic de mii 
de pedepse. Dacă toate acestea le judecă cineva, nu se 
va mâniea, nu se va scandaliza, nu va jăli, nu va plânge, 
nu va suspina şi nici se va boci ziua şi noaptea. Cel ce 
se pocăieşte, nici odată nu trebuie a da uitârei păcatul 
făcut, ci â ruga pe Dumnezeu, pe deoparte ca să nu i-1 
pomenească, iară pe de alta ca el singur să nu-l uite 
niciodată. Dacă noi ne aducem aminte de pâcatale noastre, 
Dumnezeu le va uita. Noi înşi-ne să ne condamnăm, noi 
înşi-ne să ne acuzăm, că astfel vom îmblânzi pe jude:câtor. 
Păcatul mărturisit, devine mai mic, nemărturisit se face 
mai mare şi mai vătămătpr. Că dacă păcatul îşi mai a- 
daogă neruşinarea şi nerecunoştinţa, apoi cum ar fi cu 
putinţă ca, ce! ce nu cunoaşte că a păcătuit mai ’nainte, 
să se păzască de a nu . mai cădea în aceleaşi păcate ?

Deci, iubiţilor, să nu ne lepădăm de Christos, vă rog, 
nici să devenim neruşinaţi, ca nu cumva şi fără voea 
noastră să fim pedepsiţi. A auzit Cairi glasul lui Dum
nezeu: «Unde este Avei, fratele tău»?, la care el a răs
puns: <Nu ştiu; au doară eu sunt păzitor a l fratelui meu* 
(Facer. 4, 9)? Ai văzut cum aceasta a fâcut încă mai 
mare şi mai grozav păcatul ? Nu tot aşa însă a fâcut şî 
Adam, tatăl lui, ci auzind glasul lui Dumnezeu: <Adame 
unde eşti}* a răspuns: *Am auzit glasul tău , şi lemân- 
du-mâ că suni gol, m’am ascuns» (Ibid. 3, 9. 10).

Mare bun este iubiţilor, de aşi cunoaşte cineva păca
tele sale, şi a şi le aminti întruna. Nimic nu vindecă gre- 
şalele cuiva, sau căderea în păcate, atât de sigur, ca o 
amintire întruna de ele, precum şi vice-versa, nimic nu 
face pe om mai trândav, şi aplecat spre păcat, ca uitarea 
lor. Ştii foarte bine, că conştiinţa nu poate suferi acea 
amintire, ba încă chiar fuge de ea, şi este hărţuită de 
rele; însă stăpâneşte-ţi sufletul şi pune-î frâu, căci în
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tocmai ca şi un cal nărăvaş şi cu greu de ţinut în frâu,, 
tot aşa şi sufletul se nelinişteşte, şi nu voieşte a se con
vinge că a păcătuit. Aceasta insă este cu totul satanicesc 
lucru. Noi Cu toate acestea să’l convingem că a păcătuit, 
şi să se pocâiascâ, ca astfel să scape de osândă. Căci 
cum pretinzi, spune’mi, de a te învrednici de iertarea 
păcatelor, când nu le-ai mărturisit de loc ? Acel păcătos 
numai este vrednic de filantropie şi de milă; dară tu 
care nici odată nu te-ai convins că ai păcătuit, cum pre
tinzi a fi miluit pentru cele săvârşite cu atâta neruşinare ? 
Să ne convingem pe noi înşine că am păcătuit, nu numai 
cu limba, ci şi cu cugetul. Nu numai să ne numim pă
cătoşi, ci ţi păcatele să Ie cântărim, şi să ni Ie amintim 
pe fiecare după felul său. Nu-ţi spun doară ca sâ ie  dai 
pe sine-ţi în vileag, sau să fii acuzat de alţii ci ascultă 
ce spune Prorocul: ' <<Desco'pere Domnului calea (a* (Ps. 
36, 5). Mărturiseşte acestea lui Dumnezeu, mărturiseşte-ţi 
păcatele judecătorului, rugându-te dacă nu cu limba cel 
puţin cu cugetul, şi astfel te vei învrednici a fi miluit. 
Dacă pururea vet avea în cugetul tău păcatele făcute, 
nici odată nu vei cleveti pe aproapele tău. Dacă eşti 
convins cu adevărat câ eşti păcătos, de sigur că aşa vei 
face, fiindcă nimic nu poate umili pe suflet atât de mult, 
ca păcatele prin sine înseşi, şi examinate după felul tor.. 
Avându-le veşnic în minte, nici odată nu vei cleveti, nu 
te vei mânia, nu vei bârfi, nu vei cugeta lucruri mari 
de tine, nu vei cădea iarăşi în ele, iară spre cele bune 
vei fi încă mai aprig.

Ai văzut câte bunuri se nasc din amintirea păcatelor ? 
Să le scriem deci pe cugetele noastre. Ştiu bine câ su
fletul nu poate suferi o amintire atât de amară, însă noi 
să-l silim şi să-I constrângem a face aşa, fiindcă mai 
bine este de a fi acum muşcat de cuget, de cât a fi pe
depsit în acel timp. Dacâ acum îţi aduci aminte de elef 
şi într’una le prezinţi înaintea lui Dumnezeu, şi te rogi 
pentru ele, uite te vei scăpa de ele; iară dacă acum ie 
uiţi, atunci de sigur că îţi vei aduce aminte de ele şi 
fâră să voieşti, fiind puse înaintea Sumei întregi, şi des
coperite tuturor, şi prietenilor, şi duşmanilor, şi îngerilor. 
Căcî n-a spus numai cătră David: «Câ tu ai făcui întru
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ascuns, iară eu voiu face înaintea tuturor* (II. Imp, I 2 f
12), ci şi către noi toţi. «Te-ai temut de oameni, zice,, 
şi te-ai ruşinat de dânşii mai mult de cât de Dumnezeu. 
De Dumnezeu care vede totul nu te-ai îngrijit, pe când 
de oameni te-ai sfiit». < Ochii oamenilor, zjce, este frica  
lor*'). «De aceia, zice, şi tu vti da seamă chiar înaintea 
lor, căci te voiu certa punând păcatele tale Înaintea ochi
lor tuturor oamenilor».

Cum câ aceasta este adevărat, şi pe faţă, dacâ acum 
prin o pururelnică amintire de ele nu le vom şterge, as
cultă cum se vor da pe faţă cruzimea şi neomenirea:-*^?» 
flămânzit, zice, şi nu mi-aţi dat să -mănânc*. Şi unde le 
spune acestea ? Poate că întru vr’un colţ, poate că într1- 
ascuns ?■ Câtuşi de puţin. Unde atunci ? « Când va veni 
fiul omului întru slava sa, şi toţi sfinţii îngeri cu dânsul, 
atuncea va şedea pre scaunul slavei sale, şi se vor aduna 
înaintea lui toate neamurile, şi va despărţi pre ei unul de 
altul . . .  şi va zice ce tor deadreapta : veniţi binecuvântaţii 
părintelui meu, că am flămânzit şi mi~aţi dat să mănânc*, 
iară celor deastânga: «duceţi-vă dela mine blăstămeţilor, câ 
am flămânzit şi nu mi-aţi dat să mănânc* (Math. 25, 31 
— 46). Priveşte apoi cum şi celor cinci fecioare le-a spus 
în auzul tuturor: *Nu vă ştiu pre voi>. Cele cinci, şi cinci, 
nu învederează doară numărul de cinci numai, ci pe toate  
fecioarele cele re!e, şi crude, şi neomenoase, cum şi pe 
cele care nu sunt de acest fel. Tot aşa şi cel ce a 
ascuns talantul în pământ a auzit spunându-i-se înaintea 
tuturor, şî a celor cari au câştigat doi, şi cari au câştigat 
cinci; «slugă vicleană şi leneşă» (Math. 25, 26). Şi atunci 
îi va certa nu numai cu vorbe, ci şi cu lapte, precum 
zice şi evanghelistul *vedea~vor pre care l ’au împuns* 
(Ioan 19, 37). Că învierea va fi pentru toţi deopotrivă, 
păcătoşi şi drepţi, şi pentru toţi va sta de faţă judecând, 
Cugetă, deci, ce fel vor fi atunci cei trişti, cei scârbiţi, 
cei traşi în foc, când vor vedea pre ceilalţi încununaţi. 
« Veniţi, zice, binecuvântaţii părintelui meu, de moşteniţi 
împărăţiea cea găsită vouă dela întemeierea lumei» şi ia-

Citatul acesta este  biblic, fără însă a putea spune de unde anum e, ceia 
ce m ărturisesc şi editorii textului de Oxonia, zicând la adnolaţii: Locus
biblicus. ut vide tur, cujus tame» sedem iodagaotes, frustra fui mus.
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răşi:- «Duceţi-vă dela ?nine blestămaţilor în focul cel veşnic, 
care este gătit diavolului şi îngerilor lui* Să nu ascultăm 
aceste vorbe cum s’ar Întâmpla, ci să le scriem aşa zi
când pe fruntea noastră, şi să ne închipuim că el este 
de faţă acum, că ne grăieşte acestea, şi că ne trimite 
în focul acela. Ce fel de suflet vom avea atunci ? Ce' 
mângâiere ? Ce vom şuieri, când vom fi tăiaţi in două ? 
Ce vom face. când vom fi acuzaţi pentru răpiri şi furti
şaguri? Ce îndreptare vom avea atunci ? Ce cuvânt blajin 
vom auzi atunci ? Nici unul, ci legaţi cu privirile în jos, 
vom fi traşi spre gura cuptorului celui de loc, spre acea 
mare de foc, spre întunericul cel mai dinafară, spre veş
nicele ' munci, şi ne mai putând face nimic pentru scă
parea noastră. «Şi preste toate acestea, zice, între noi şi 
între voi prăpastie mare s’a întărit, ca cei ce ar vrea să 
treacă de aici la voi să nu poată, nici de acolo la noi 
să treacă» (Luca 16, 26), aşa că de nevoie că vom fi 
arşi deapururea, nimeni ajutându-ne, niqi tată, nici mamă, 
şi nimeni în fine, oricât de mare curaj ar avea către 
Dumnezeu. «Fratele, zice, nu se izbăveşte; au tzbâvi~va 
omul» (Ps. 48, 8 ) ?

Deci', iubiţilor, fiindcă în altcineva nu putem avea nă
dejde de mântuire, ci numai în filantropiea lui Dumnezeu, 
vă rog, ca toate să ie facem spre a avea o vieaţă cu
rată şi frumoasă, şi a nu avea vr’o pată cât de mică; 
iar dacă nu se poate, cel puţin cu pata aceea să nu 
dormim, ci într’una sâ stăruim de a spăla murdăria de 
pre noi prin pocăinţă, prin lacrămi, prin rugăciuni, prin 
eleimosinâ. «Dară dacă nu am de unde da eleimosinâ» ? 
Zici tu. Un pahar de apă rece ai, ori şi cât de sărac 
ai fi; doi bani ai, ori şi câtă sărăcie s’ar ţinea de capul 
tău; picioare ai, spre a cerceta pre cei bolnavi, spre a 
te duce pre la cei de prin temniţi; acoperământ de casă 
ai, spre a primi pre cei străini. Nu este iubiţilor, nu 
este nici-o iertare pentru cel ce nu face milostenie. Acestea 
necontenit le grăim vouă, nu îngrijindu-ne de cei ce pă
timesc, pe cât de voi. Acestea vi le spunem într’una, 
pentrucă din această repetare sâ putem avea un câştig 
cât de mic. Daţi, deci, celor de aîci, cari au nevoie, ca 
să puteţi lua în schimb cele cereşti. Cărora fie ca cu
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toţii sâ ne învrednicim prin Christos Iisus Domnul nostru, 
căruia împreună cu Tatăl şi cu Sf. Duh, se cade slava, 
stăpânirea şî cinstea acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M IL IA  X X X I I
«Peniru că nu v’aţi apropiat de muntele, care se putea  

pipăi, şi de focul ce ardea, şi de nor, şi de ceaţă, şi de 
vifor. Şi de viersul trâmbiţei, şi de glasul cuvintelor, care 
cei ce l ’au auzit, s'au rugat ca să nu ii se mai grăiască 
lor cuvânt. Că nu puteau suferi ceia ce li se spunea: m ă
car şi fiară de s'ar atinge de munte, cu pietre se va omorî, 
sau cu săgeata se va săgeta. Ş i aşa înfricoşat lucru era  
ceia ce se vedea. Moisi a zis, spăimântatu~m am şi mă cu
tremur ; ci v’aţi apropiat de Sion, şi de cetatea Dumne
zeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc, şt de zeci de 
mii de îngeri. Ş i de adunarea celor întâi născuţi carii, sunt 
scrişi în ceruri, şi de judecătorul tutu? or Dumnezeu, şi de 
duhurile drepţilor celor desăvârşit. Ş i de Iisus mijlocitorul 
legei celei nouă, şi de sângele stropirei, care grăieşte mai 
bine de cât Avei». (Cap. 1 2 , 18— 24),

Minunate erau cele ale templului din legea veche, cu 
sfânta sfintelor; minunate iarăşi au fost şi cele petrecute 
pe muntele Sinai: focul, întunerecul, ceaţa, duhul cel de  
vifor, *că s’a arătat, zice, Dumnezeu în Sinai»,—-şi toate 
acestea se ştiau din vechime. Noul Testament însă nu a 
avut nevoie de nimic din acestea, ci a fost dat în formă 
de conversaţiuni sublime de Domnul şi Dumnezeul nos
tru Iisus Christos. Priveşte acum cum face comparaţiune 
între ambele Testamente. Şi .cu drept cuvânt că toate 
acestea le-a pus la urmă, căci când i-a convins pre dânşii 
prin mii de exemple, când a dovedit calea fiecăruia din 
ele, /atunci în fine fiind mai dinainte condamnat Testa
mentul Vechiu, cu uşurinţă se ocupă de acestea. Şi ce spune 
el ? < Câ nu v aţi apropiat, zice, de muntele care se putea  
pipăi, şi de focul ce ardea, şi de nor, şi de ceaţă, şi de 
vifor, şi de viersul trâmbiţei, şi de glasul cuvintelor, care 
cei ce l-au auzit s’au rupat. ca să nu li se mai crăiască
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■lor cuvânt». «Toate acestea, zice, sunt înfricoşate, şi aşa 
de înfricoşate, încât că nici auzul nu poate suferi, nici 
fiara sălbatecă nu cutează a sta contra; nu insă de acest 
fel sunt cele de după aceasta. Căci ce poate fi muntele Sinai 
în raport cu cerul ? Ce raport poate fi între focul ce se 
putea pipăi şi Dumnezeu care este nepipăit? «Că Dum
nezeu, zice, este foc care consumă» «să nu ne gr ăi eşti tu 
nouă, ci să ni grăiască M oisi», că nu puteau suferi ceia 
ce li se spunea, «că şi fiară de s-ar atinge de munte, cu 
pietre se va omorî. Moisi a sis{ spăimântatu m-am şi mă 
cutremur». Ce minune poate fi pentru popor ? EL care a 
intrat în nor, unde era Dumnezeu, zice: «Sunt înspăimântat 
ş i mă cutremur».

« Li v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dum
nezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc, şi de zeci de 
mii ăe îngeri, şi de adunarea celor întâi născuţi, cari sunt 
scrişi în ceruri, şi de judecătorul tuturor, şi de duhurile 
drepţilor celor desăvârşiţi, şi de Iisus mijlocitorul legei celei 
nouă) şi de sângele stropirei, care grăieşte mai bine de cât 
Avei». Priveşte prin câte a arătat superioritatea Noului 
Testament, asupra V. T.; în locul Ierusalimului de pe 
pământ, Ierusalimul cel ceresc, în locul lui Moisi, Iisus, 
in locul poporului, zecile de mii de îngeri. Pe cine nu
meşte întâi născuţi? Credincioşii. «Şi de duhurile drep
ţilor celor desăvârşii». <Cu toţi aceştiia, zice, sunteţi îm
preună». Ş i de sângele stropirei, care grăieşte mai bine 
de cât Avei», zice. Dară sângele lui Avei a grăit? «Da! 
zice. Şi cum anume, ascultă pe Pavel când zice, că mai 
multă jertfă a adus Avei de cât Cain, prin care s’a măr
turisit a fi drept». «Şi printr'însul murind, încă grăieşte». 
Şi iarăşi Dumnezeu zice: * Glasul sângelui fratelui tău 
strigă către mine» (Facere 4, 10). Sau aceasta, sau aceia 
faptul e că încă şi acum strigă. Nu tot aşa însă sângele 
lui Christos, căci acesta pe toţi îi curăţa şi sloboade 
din el un glas mai strălucit şî mai desluşit, cu cât are 
şi o mai mare mărturie din fapte.

«Şi vedeţi ca sâ nu vă lepădaţi de cele ce grăieşte, că 
dacă nu au scăpat aceia, cari nu suferiau pre cel ce a 
proorocit pre pământ, cu atât mai vârtos noi carii nu vom 
suferi pre  cel din ceruri. A l căruia glas atunci a cutre
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murat pământul, iară acum a făgăduit zicând; încă odată 
eu voiu clăti nu numai pământul, ci şi ceriul. Iară aceia 
ce zice «încă odată» arată schimbarea celor ce se clătesc, 
ca a unor lucruri făcute, ca să rămână cele ce nu se clătesc. 
D rept aceia luând împărăţia cea nemişcată, sâ avem harul, 
prin care să slujim lui Dumnezeu cu bună plăcere şi cu
cernicie, şi cu teamă, că Dumnezeul nostru este foc mis
tuitor» (Vers. 25— 29). înfricoşate erau acelea, dară a- 
cestea cu atât mai mult încă sifnt mai minunate şi mai 
strălucite. Căci aici nu mai este întuneric, nici ceaţă, nici 
duh de vifor. Mie mi se pare că prin aceste expresiuni 
se lasă a se înţelege întunecimea şi nelimpeziciunea Ve
chiului Testament, cum şi acoperirea (îmbrobodirea) legei. 
Dealtmintrelea legiuitorul în mijlocul focului se pare în
grozitor, şi pedepsitor a! celor ce calcă legea. Dară oare 
ce va să zică *şi de viersul trâmbiţei» > Cu drept cuvânt, 
că se petrece aceasta, precum se petrece cu împăratul 
ce stă de faţă cu oştirea. Aceasta de sigur că se va pe
trece şi la a doua venire, când după cea de pe urmă 
trâmbiţă toţi vor trebui a se scula din morţi, iară aceasta 
-o va face viersul trâmbiţei. «Va trâmbiţa, zice, atunci, şi 
toţi vom înviea, aşa că învierea tuturor va fi cu puterea 
Iui Dumnezeu». Glasul trâmbiţei insă, nimic alta nu în
vederează, de cât câ toţi vor trebui a se scula din mor- 
mânturi atunci. Atunci toate acelea erau simţite: şi priviri, 
şi glasuri, pe când cele de după aceasta sunt nevăzute, 
şi se pot pricepe numai cu mintea. Focul învederează că 
Dumnezeu este foc. «Că Dumnezeul nostru, zice, este foc 
mistuitoriu*, iară * ceaţa* şî * întunericul,'» şi' «fumul» iarăşi 
pe foc îl învederează, adecă arată tot ceia ce e înfricoşat. 
Tot aşa şi Isaia zice: <Am văsuţ, zice că casa s’a umplut 
de fum* (Isaia 6 , 4). Dară *viforuh ce însamnă ? Neamul 
nostru omenesc este trândav, şi de aceia trebuia ca 
printr’acestea să-l deştepte. Nimeni în adevăr nu este 
atât de leneş şi de trândav, in cât câ sâ nu aibă cugetul 
sus fiind legiuite toate acestea. Moisi grâia, iară Dum
nezeu îi răspundea lui cu glas, fiindcă trebuia a se produce 
vocea lui Dumnezeu. De oarece Moisi trebuia să legiu- 
ească, de aceia Dumnezeu îl face vrednic de credinţă. 
Nu-l vedeau pre dânsul, din cauza ceţei,' nu-l auzeau, din
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pricina ascuţitului glasului. Dară ce? Apoi, dei Ia'Început 
încă Dumnezeu răspunde grăind cu voce, şi făcând auzite 
cele legiuite de dânsul. Dară să vedem cele spuse la 
început. <Pentru că nu v-aţi apropiat, zice, de muntele 
care se putea pipăi, fi de focul ce ardea, şi de nor, şi de 
ceaţă, şi de vifor, fi de viersul trâmbiţei, şi de glasul cu
vintelor, cari cei ce l-au auzit, se rugau să nu li se mai 
grăiască lor cuvânt». De la început dară dânşii au (ost 
pricina pentru ca Dumnezeu să se arate în trup. «.S<f 
ni grăiască nouă Moisi, zice, şi să nu ni grăiască Dum
nezeu». Cei ce fac comparaţiunile, pe unele Ie înalţă mai 
mult de cât pe celelalte, ca astfel să le arate încă mai 
mari, iară prin aceasta ale noastie se arată mai blajine 
şi mai minunate. Sunt îndoit de mari, căci fiind şi stră
lucite şi mari, sunt mai bine primite. Aceasta scriind şi" 
în epistola către Corintheni, zicea: *fară noi cu fa ţades- 
coperită, şi nu precum Moisi punea acoperământ peste 
faţa sa* (TI, Cor. 3, 18. 13). «Nu s-au învrednicit aceia de 
atâtea lucruri mari ca noi» zice. Căci de ce s-au învrednicit? 
Au văzut întunerec, şi ceaţă, au auzit glasuri. Dară şi tu 
at auzit glas, nu prin ceaţă, ci prin trup. Nu te-ai tul
burat, nici nu te  ai înfricoşat, ci ai stătut drept, şi ai 
vorbit cu mijlocitorul dintre noi şi Dumnezeu. Delttmintrelea 
prin expresiunea <tîntunercc> învederează nevăzutul. «Şi 
negură, zice, sub picioarele lu i» (Ps. 17, 10). Atunci şi 
Moisi chiar s a temut, iară acum nimeni nu se teme. 
Precum atunci poporul sta jos, tot aşa şi noi. Nu au fost 
jos, ci sub ceriu jo s1). Fiul este alăturea lângă Dumnezeu, 
iar nu ca Moisi. Acolo era pustiu, aici cetate, cu mii de 
îngeri. Aici se arată veselia şi bucuria, în locul ceţei, a 
întunerecului şi a viforului de acolo.

«Si de adunarea celor întâi născuţi, carii sunt şerifi în 
ceruri, ş i de judecătorul tuturor Dumnezeu», zice. Aceia

*) Pasajul a c ts ta  îl dau întocm ai după ediţia de  O xonia, cu observaţiune, 
că este to t a ţa  de confuz şi în celelalte ediţii, ca şi aici. D upă ediţia lui 
Mntiani versul acesta este  astfel conbinat: Tune ergo Moses timm t, ttunc au tem 
mituit hifllus; es tune plebs stclit iota deorswn, nos antet» etsi a coelo dcorsnm 
sumus, verunttamett propittquamus Fiîio  D ei, ei b o x  sicat Moses. (.Atunci Moisi 
s-a tem ut, acum insă nu se tem e nim eni; şi atunci mulţim ea toa tă  sta jos, 
noi. insă suntem  jo s  sub cei iu, ţi cu to a te  acestea  suntem  aproape de t iu !  
lui D um nezeu,, iară nu ca MQisi). Chiar si aşa com binat acest vers, răm âne 
to t confuz.
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au s-au apropiat, ci dedeparte stau, ca şi Moisi, în timp 
ce uoi ne-am apropiat. Aici pe toţi ne îniricoşază, zicând: 
*Si de judecătorul tuturor Dumnezeu*, nu numai pe Iudei, 
şî pe credincioşi, ci pe Întreaga lume. <-5V de dukmile 
drepţilor celor desăvârşit». Aici spune de sufletele celor 
ce au bine plăcut, *Si de Iisus, zice, mijlocitorul legei 
celei nouă, şi de sângele stropitei» adecă ««/ curăţiri* —  
care grăieşte mai bine decât A veh . Dară dacă sângele 
grăieşte, apoi atunci cu atât mai mult încă că cel jertfit 
vieţueşte. Dară oare ce grăieşte ? «.5z duhul, zice, se roagă 
pentru noit cu suspinuri negrăite» (Rom. 8 , 26). Cum gră
ieşte ? Când Duhul cade într’un cuget sincer, îl deşteaptă 
pre el, şi 1 face să grăiască. * Vedeţi, să nu vă lepădaţi 
de cele ce grăieşte», adecă sâ nu vă dej nădăjduiţi — *căI 
dacă nu au scăpat aceia, cari nu suferiau. pre cel ce a 
prorocit pe pământ». De cine spune el aici? Mi se pari. 
că de Moisi. Ceia ce spune aici, aceasta însamnă: «dacă 
aceia s-au lepădat şi au fugit de legiuitorul cel de pe 
pământ, cum noi ne vom lepăda şi iugi de legiuitorul 
cel ceresc» ? Aici arată nu că altul este acela — sâ nu 
fie! — nu arată pe altul şi pe altul, ci ca înfricoşat se 
arată, slobozind gias din ceriu. El este şi acesta şi acela, 
acesta însă este înfricoşat, — nu vorbeşte de deosebirea 
persoanelor, ci de deosebirea dărei legei1). De unde se 
învederează aceasta ? * Că dacă nu au scăpai aceia, cari 
nu suferiau pre cel ce au prorocit pre păm ânt, cu mult 
mai vârtos noit cari nu vom suferi pre cel din ceruri» Ce 
însamnă aceasta ? Altul este acela, şi altul acesta ? Dară 
atunci cum de zice: «Al cărui glas atunci a cutremurat 
pământuh  ? — căci atunci a cutremurat pământul, gtasul 
celui ce a dat legea. * S i acum a făgăduit zicând: încă 
odată eu voiu clăti nu numai pământul, ci şi ceriul; iară 
aceia ce zice, încă odată, arată schimbarea celor ce se clătesc, 
ca a unor lucruri făcute*. Prin urmare totul şe za ridic.a 
din miloc, totul se va preface şi se vor împuternici spre 
mai bine dela început. Aceasta lasă a se înţelege aici. 
«De ce dară te întristezi? zice; de ce te scârbsşti păti
mind într’o lume care nu remâne, fiind amărât, puţin

*) Foarte  Întunecat este şi aceasta pasaj.
24
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după aceasta, într’o lume trecătoare? Că dacă liniştea 
este în ceealaltă. lume, atunci trebuia a te scârbi privind 
spre viitoriu». « Ca sâ rămână, zice, cele ce nu se clâteso  
Care sunt cele ce nu se clătesc? Cele viitoare.

’). Deci, iubiţilor, toate să le facem pentru aceasta, ca 
să ne învrednicim acelor bunuri. Da ! vă rog, şi vă con
jur, aceasta să ne silim a face. Nimeni nu clădeşte în- 
tr-o cetate ce se va risipi. Căci spune’mi, te rog ; dacă 
ţi-ar spune cineva, câ după un an cetatea aceasta va 
cădea, cutare cetate însă câtuşi de puţin,— oare ai clădi 
tu în aceea care urmează a cădea? Astfel că aceasta o 
spun şi acum: să nu clădim în lumea aceasta, fiindcă
peste puţin timp va cădea, şi toate se vor nimici. Şi ce 
spun eu că va cădea ? Mai înainte chiar de căderea ei 
noi ne vom nimici, şi vom suferi răle, şi vom rămânea 
uimiţi.' De ce clădim pd nisip? Sâ clădim pe piatră, că 
ori-ce s’ar abate peste acea clădire; ea rămâne nemiş
cată, nimic nu o va putea mişca, şi cu drept cuvânt. 
Căci locul acela este nepătruns de toşte vicleniile de aici, 
precum locul de aici este pătruns. Şi cutremurile, şi fo
curile, şi atacul duşmanilor, ni răpesc clădirea de aici 
fiind chiar în viaţă, ba de multe ori ne şi pierdem îm
preună cu dânsa. Dară şi când ar sta poate, atunci sau 
câ vr-o boală ne-a curmat curândfirul vieţei, sau câ dacă 
rămânem, nu ne Iasă de a ne bucura de ea cum trebuie. 
Căci ce plăcere poate fi acolo unde sunt boale, intrigi, 
clevetiri, invidii şi celelalte de acest feliu ? Şi chiar dacă 
şi-ar fi nimic din acestea, totuşi de multe-ori neavând co
pii, ni se urăşte, suntem nemulţâmiţi, neavând cui să lă
săm casele şi celelalte toate, şi în fine ne chinuim cu 
gândul, pentrucă muncim pentru alţii. De multe ori apoi 
soarta moştenirei cade chiar şi duşmanilor noştri, nu nu
mai după moarte, ci chiar fiind în viaţă.

Ce poate fi, deci, mai ticălos lucru, ca a trudi pentru 
«duşmani, ca aciia să se odihnească bine, iară tu să ţî 
aduni păcate? Multe exemple de acest fel se văd prin 
cetate. Şi ca să nu supăr pe cei lipsiţi de averile lor —

V. Partea murală. T rebuie a face totul ca sâ nu cădem din adevărata ce
date, ţ i  despre eleim osinâ.



mai ales câ am spus chiar pe nume pe câţi-va dintr’a- 
ceştiia, şi multe poveşti aveam a vă spune, şi avă arăta 
vouă multe case, care au luat de stăpâni pe duşmanii 
celor ce s-au obosit cu facerea lor — vă spun, că nu 
numai case, ci şi slugi, şi întreaga avere a trecut de 
multe-ori la duşmani. Câ astfel sunt cele omeneşti !

In ceruri însă de nimic din acestea n u ' avem a ne 
teme, ca nu cumva de pildă să vină vr'un duşman al ce
lui mort, şî să-i moşteniască avutul, căci acolo nu este 
nici moarte, nici desgust. Acolo sunt numai locaşurile 
sfinţilor, iară printre sfinţii aciia bucurie şi veselie, dupre 
cum zice: « Glas de bucurie şi de mântuire în corturile 
sfinţilor» (Ps. 117, 15). Acelea sunt veşnice, nu au sfâr
şit. Nu cad din pricina timpurilor, nu trec din mână în 
mână la stăpâni, ci rămân în floare într’una. Şî cu drept 
cuvânt, fiindcă nimic nu este stricat şi vremelnic în  ele 
acolo, ci totul veşnic şî nestricăcios. In astfel de clădiri, 
deci, să cheltuim banii noştri. Nu ne trebuie nici meş
teri, nici lucrători, fiindcă acele case le zidesc mânile să
racilor, mânile şchiopilor, orbilor, şi ale ciungilor. Şi să 
nu te minunezi dacă tot aceştiia ni procură chiar şi îm
părăţia lui Dumnezeu, şi ni dau curaj faţă de Durpnezeu. 
Că eleimosinâ este un meşteşug foarte bun, sprijinitoare, 
celor ce o fac. Ea este prietena lui Dumnezeu, şi veş
nic stă lângă dânsul cerând cu uşurinţă de la dânsul har 
pentru ori-cine ar voi, numai dacă nu va fi nedreptăţită 
de noi, — şi este nedreptăţită atunci, când facem miloste
nia din răpiri — iară când este curată, dă mare curaj 
celor ce o fac Ea se roagă lui Dumnezeu chiar şi pen
tru cei ce au respins-o, ba încă atât de mare li este pu
terea, că se roagă până şi pentru păcătoşi. Ea sfărâmă 
legăturile, împrăştie întunerecul, stinge focul, omoară vier- 
mile cel nestins, alungă scrâşnitul dinţilor. înaintea ei cu 
multă uşurinţă se deschid porţile cerurilor, şi precum- 
când intră împărăteasa nimeni dintre păzitori nu îndrăz
neşte a cerceta cine şi de unde este, ci toţi de’ndată o 
primesc, tot aşa şi eleimosinâ, căci împărăteasă este cu 
adevărat, iară pe oameni îi face deopotrivă cu Dumne
zeu, «-Fiţi milostivi\ zice, precum şi tatăl vostru cel din 
jeriuri milostiv este> (Luca 6 , 36). Ea este înaripată şi

'— 371 — ,  .
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sprintenă, având aripi aurite, şi sborul foarte plăcut, ce  
încântă pe îngeri. Acolo zice: «Aripele porombiţei sunt 
cu argint poleite ̂ spetele ei galbene ca aurul» (Ps. 67, 14). 
întocmai ca şi 9  porumbiţă vie şi aurie sboarâ, având 
căutătura drăgălaşă, şi ochiul blând. Nimic nu e mai burv 
şjj mai frumos de cât ochiul acela.

Frumos este păunul, însă faţă de dânsa este ca o co
ţofană, atât de frumoasă şi de minunată este pasărea 
aceasta. într’una se uită în sus, şi este împresurată de o 
mare slavă a lui Dumnezeu. Ea eşte fecioară care are 
aripi de aur, strânse cu mulă gingăşie, cu faţa albă şi 
blândă. înaripată este şi sprintenă, şi stă lângă tronul 
Împărătesc. Când vom fi judecaţi, fără de veste va sta 
de faţă, şi ne va izbăvi de pedeapsă, acoperindu-ne cu 
aripe;!e ei. Pe aceasta o voieşte Dumnezeu, iarâ nu jertfă- 
Multe spune de ea, căci o iubeşte atât de mult. «Pre 
săracul şi pre văduva va primiy zice, şi calea păcătoşilor 
o va pierde* (Ps. 145, 9). De dânsa voieşte Dumnezeu 
a fi chemat. «îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung 
răbdător, şi mult milostiv, şi adevărat■» ţi * M ila Domnu
lui peste tot pământul* (Ps. 102, 8 , 17). Aceasta a mân
tuit neamul omenesc, căci dacă nu ne mtluia pre noit 
pre toţi ne-ar fi pierdut. Aceasta, fiind noi duşmani, ne-a 
împăcat. Aceasta a fâcut mii de bunătăţi. Aceasta a fâcut 
pe Fiul lui Dumnezeu de a se face rob.

Aceasta să o râvnim, iubiţilor, căci printr’ânsa ne-am 
mântuit. Aceasta să iubim, pe aceasta să o preferăm 
averilor, şi sâ avem suflet milostiv şi fâră averi. Nimic 
nu poate mai bine caracteriza pe creştin, ca eleimosinâ; 
nimic- nu admiră atât de mult până şi necredincioşii ca 
pe bărbatul milostiv. Căci de multe-ori avem şi noi ne
voie de mila aceasta, şi de multe-ori zicem cătră Dum
nezeu : <Milueşte-mă dupre mare mila ta » (Ps. -50, 3).

întâi să începem noi a milui, sau mai bine zis, nu 
noi începem mai întâi, de vreme ce el mai întâi a ară
tat mila sa spre noi, — dară cel puţin să fim al doilea. 
Că dacă oamenii miluiesc pre cel milostiv, chiar de ar fi 
fâcut mii de păcate, apoi cu atât mai mult Dumnezeu. 
Ascultă ce spune Prorocul : «Iarâ eu ca un măslin rodi-  
tor, zice, in casa lui Dumnezeu* (Ibid. 51, 7). De felul
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acesta ne facem, ca măslinul devenim, de toate părţile 
suntem încărcaţi de poroncile lui Dumnezeu. Nu este 
Neajuns numai de a fi ca măslinul, ci de a fi şi rdditbr. 
Sunt mulţi poate cari fac eleimosinâ dând puţin pentrii 
tot anul, sau în fiecare săptămână, sau asvârlind de de
parte gologanul; aceştiia sunt de sigur măslini, nu numâi 
fără roadă, ci încă şi uscaţi. Că fac milostenii, sunt pen
tru aceasta măslini, dară că nu miluiesc cum se cuvine, 
sunt măslini neroditori.

Noi Insă, iubiţilor, să fim măslini roditori. De multe- 
ori am spus, şi o spun şi acum : nu prin măsura celor 
date se învederează măreţia eleimosinei, ci prin intenţiu- 
nea celui ce dă. Voi ştiţi cele petrecute cu văduva din 
«vanghelie. Este bine, dar.ă^,de a pune înainte pururea 
acest exemplu, ca astfel nici săracul să nu se desnădâj- 
duiască, văzând pe acea femeie punând în corvanâ cei
-doi bani ce-i avea. Uniia au adus şî fire de păr !a zidi
rea templului, şi totuşi nici aceştiia n’au fost respinşi. 
Ceri ce aveau însă aur, şi aduceau fire de păr, erau blăs- 
tămaţi, — iară cei ce numai păr aveau, aceasta aduceau, 
şi erau primiţi. De aceia şi Cain a fost mustrat, nu pen
tru că a proadus pre cele rele, ci pentru că din cele ce 
avea a proadus pe cele mai răle. *Blestămatt zice, cel 
puternic, care are în turma sa parte bărbătească, ş i este 
legat cu făgăduinţa, şi jertfeşte Domnului ce este stricai*
(Malahia 1, 14), Nu a o spus simplu «cel ce are*  ̂ ci cel
ce are, însă cruţă, face iconomie. Dacă, deci, cineva riti 
are, este scăpat de răspundere, şi mai cu samă chiar 
are plată. Căci ce poate fi mai de despreţuit ca doi bani, 
î mai de nimic ca firele de păr? Ce poate fi mai ne

băgat în samă ca o mână de făină ? 1) Şi totuşi toate 
acestea au fost cinstite' Ia fel cu viţeii şi cu aurul. <Câ 
după cât are cineva, este bine primiţi iară hu după cât 
nu are>, şi <Nu te lepăda a nu face bine celui lipsit, 
când poate ajuta mâna ta». De aceia vă rog să deşărtăm 
cu bună voinţă averile noastre săracilor, şi chiar puţin

. l) Ti EbteXâa'CEpOV XO'EtjX'rjţ; Cuvântul xotuX-rj însam nă pă-
fcîruţ, sau o mică m ăsură, pe  care eu l-am da t în R om âneşte prin lr'o  nunti 
■de făină, spre a fi cât mai apropiat de  înţelesul pc care sf. C hrisostom  yo* 
ie ţ te  a -1 im prim i in această frază.
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de ar fi, vom lua aceiaşi plată ca şt cei ce dau mai mult* 
sau mai bine zis, chiar mai mult de cât cei ce daii mii 
de talanţi. Dacă acestea le vom face, ne vom învrednici 
tezaurelor celor nepotrivite ale lui Dumnezeu, dacâ nu 
numai vom auzi, ci vom şi face, dacă nu numai lăudăm, 
ci şi prin lapte dovedim. Cărora fie ca cu toţii sâ ne în
vrednicim, prin Christos Iisus Domnul nostru, căruia îm
preună cu Tatăl şi cu Sf. Duh se cade slava, stăpânirea, 
şi cinstea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

O M IL IA  X X X I I I

«Drept aceia luând împărăţia lui Dumnezeu cea nemiş
cată) sâ avem harul prin care să slujim lui Dumnezeu 
întru bună plăcere, cu bună cucernicie şi cu temere. Că 
Dumnezeul nostru este foc m i s t u i t o r (Cap. 1 2 , 28, 29)

Ceia ce zice aiurea: « Că cele ce se văd, sunt trecătoare, 
iară cele ce nu se vădy sunt veşnice» (II. Cor. 4, 18), şi 
de la aceasta face mângâiere pentru rălele ce le suferim 
îrf viaţa prezentă, aceasta o face şi aici, zicând că să 
rămânem statornici. «Sâ avem darul», zice, adecă să mul- 
ţămim lui Dumnezeu. Noi nu numai că nu trebuie a ne 
descuraja pentru râlele prezente, ci încă sâ-i aducem cea 
mai mare mulţumire pentru cele viitoare. «Prin care să 
slujim cu bunâ plăcere lui Dumnezeu«, adecă, că aceasta 
pste de a sluji cu mulţămire lui Dumnezeu, mulţămindu-i 
în totul « Toate să le faceţi zice, fără de cârtire, fi fă ră  
de îndoială» (Filipp 2, 14). Cel ce face ceva cârtind, sin
gur şi-a tăiat şi a pierdut plata, ca şi Israilîţii,' când ’şi- 
au luat pedeapsa pentru cârtire. De aceia şi zice: «Nici 
să cârtiţi» (I. Cor. 10, 10), fiindcă nu e cu putinţă de a 
sluji iui Dumnezeu cu mulţumire, dacă nu-i mulţumim pen- 
tre toatei Şi pentru ispite,- şi pentru viaţâ liniştită, ade
că să nu grăim nimic necuviincios, nimic necinstit, 
ci să ne umilim, ca astfel să devenim vrednici de. cinstei 
aceasta va sâ zică «cu cucernicie şi cu temere.»

«Iubire de fraţi să rămână iubirea de străini să nu
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uitaţi, câ prin aceasta oare carii ne ştiind au prim it oas
peţi pe  îngeri». (Cap. 13, 12). Priveşte cum H poronceşte 
de a păzi cele prezente, şi nu adaoga altele. N-a zis de 
pildă: «Faceţi'vă iubitori de fraţi», ci *iubirea de fra ţi 
să rămână•» Şi iarăşi n-a zis: «fiţi iubitori de străini>,ca 
şi cum n-ar fi fost,- ci «iubirea de străini să nu o uita ţi», 
ceia ce s-ar fi putut întâmpla în urma diferitelor neca
zuri. Pentru care şi zice: «aceasta o a r e -carii neştiind au
prim it pe îngeri.» Ai văzut câtă cinste şi câştig ? Ce va 
să zică «ne-ştiind* adecă i-au primit şi ospătat fără să 
ştie cine erau. De aceea tocmai şi plata lor a fost mare, 
că neştiind că sunt îngeri, i au primit, căci dacă ar fi 
ştiut, n-ar fi fost nimic de mirare. Uniia zic că aici se la
să a se înţelege, că- e vorba si de Lot chiar.

<i Aduce ţi-vă aminte de cei legaţi, ca cum aţi fi- legaţi 
cu dânşii, de cei necăjiţi, ca - cum şi voi înşi-vă aţi fi în 
trup. Cinstită este nunta întru toate, şi patul nespurcat. 
Jară pe curvari şi pe prea curvari va judeca Dumnezeu. 
Să vă fie obiceiul fă ră  iubire de argint, fiind mulţumiţi 
cu cele ce aveţi», fVers 3-5). Priveşte cât -de multă vorbă 
face de prudenţă. «Pacea să o ţineţi, zice, *să nu fie 
cineva sau curvar, sau spurcat», şi iarăşi 4Pe curvari şi 
pe preacurvari îi va judeca Dumnezeu-o. pretutindeni 
oprirea este însoţită de osânda ce vâ lua. Că dacă a 
spus mai întâi că « Cinstită este nunta şi patu l ne spurcat» 
arată prin această că cu dreptate a adaos ceie ce ur
mează. Dacă nunta s-a permis, apoi cu ^reptate curva- 
rul şi preacurvarul sunt pedepsiţi. Aici apoi se aruncă cu 
putere asupra ereticilor. N-a spus apoi că, nimeni să nu 
fie curvar, ci spunând o singură dată, la urmă a adaos 
ca un sfat obştesc — nu ca cum s-ar adresa lor: 
vă fie obiceiurile fă ră  iubire de argint» arălând filosofia 
lucrului, adecă dacă nu căutăm ceie prisoselnice, ci ne 
mulţumim cu cele strict trebuitoare. Mai sus. apoi zice că 
şi răpirea averilor lor cu bucurie o au primit, iară a- 
ceasta nu este de cât îndemn de a nu fi iubitori de ar
gint. <îndestulaţi (mulţumiţi) fiind, zice, cu cele ce aveţi*. 
Dară iată şi o altă mângâiere aici : «Câ însuşi a zis: nu 
te voiu părăsi, nici te voiu lăsay aşa că îndrăznim noi a 
xice: Domnul este mie ajutor, şi nu mă voiu teme ce’mi
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va face mie bmuh (Vers. 6 ). Şi aici mângâierea este tot 
pentru ispitele ce le încearcă.

«Aduceţi-vă aminte de marii voştri» (Vers. 7). Aceasta 
o spunea şi mai sus, îndemnându-i şi zicând: *Pacea sâ 
o ţineţi eu toţii. Aceasta o zicea şi Thesalonicenilor sfă- 
tuindu-i' ca să aibă în cinste mare pe mai marii lor.» 
«Aduceţi-vă aminte, zice, de mai maţii voştri, carii v an 
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeuj şi privind la săvârşi
rea vieţei lor să li urmaţi credinţa.» Dară care legătură 
de idei, şi ce continuitate poate fi aici? Ba încâ e cea 
mai minunată, căci «văzându-li viaţa lor, zice, să li ur
maţi credinţa, fiindcă dintr'o viaţă curată este credinţa.» 
Sau că poate spune de puterea credinţei, câ adecă cred 
celor viitoare. De şigur că dacă ar ii avut o viaţă ne
curată, n-ar fi avut credinţă şî s-ar fi îndoit de cele vii
toare. Aşa. câ şi aici acelaşi lucru îl face.

* Iisus Christos ieri şi astăzi, acelaşi, şi în veci. La în
văţături străine şi de multe feluri să nu vă mutaţi, că 
bine este cu darul sâ vă întăriţi inimele, iară nu cu mân- 
cările, dintru care nu s-au folosit, cei ce au umblat întru 
dânsele.» (Vers. 8 . 9). Expresiunea «Iisus Christos ieri şi 
astăzi, şi în veci> arată timpul cel nemărginit, trecutul, 
prezentul şi viitorul cel fără sfârşit. Adecă aţi auzit că el 
este Arhiereu, însă nu un Arhiereu care are sfârşit, căci 
el acelaş este In veci. Fiindcă se găsau şi de aceia carii 
ziceau că nu este, şi că va veni de acum înainte, apoi 
el zice că Christos ieri şî astăzi, şi acelaşi în veci. încă 
şî astăzi Iudeii, spun câ alt Christos va veni, şi deci lip- 
sindu-se de cel ce este cu adevărat, au căzut în aştep
tarea lui antihrist.

<La învăţături străine şi de multe feluri sâ nu vă mu
taţi —  nu numai străine, ci şi de multe feluri — <că bine
este cu darul să vă întăriţi inimeie, iarâ nu cu mâncătile 
Dintru care nu s-au folosit cei ce au umblat întru dânsele» 
Aici pe nesimţite face aluziune la cei ce întroduc în cre
dinţă observaţîunea mâncărilor, căci cu credinţă toate 
sunt curate de credinţă este nevoie, iară nu de mâncări. 
<Că avem altart din care a mânea nu au putere cei ce
tlujâsc cortului». «Cele ce sunt la noi, zice, nu sunt ca
cele Iudaice».
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<Pent?u că ale căror dobitoace sângele se băga înăuntru 
'n cete sfinte de arhiereu pentru păcate, trupurile acelora 
le ard afară de tabără. Pentru aceia ş i Iisus ca să sfin
ţească pre norod cu sângele său, afară de poartă a p ă 
tim it» (Vers. 1 1 . 1 2 ). Ai văzut tip strălucind? «Pentru  
păcate» şt «afară de poartă a pătim it». «Deci dară să 
ieşim la dânsul afară de tabără, ocară lui purtând» (Vers.
13), adecă aceleaşi pătimind, fiind tovarăşi cu dânsul în 
patimi. Ca un criminal a fost răstignit afarâ de poartă; 
deci nici noi să nu ne ruşinăm de a ieşi afară. nu
avem aici, zice, cetate stătătoare, ci ceea ce va să fie c&utâm. 
S i aşa pnntr'ânsul să aducem jertfă  de laudă pururea  
iui Dumnezeu, adecă roada buzelor ce se mărturisesc nu
melui lui* (Vers. 14, 15). * Printr’ânsul* .ca Arhiereu, după 
trup, <se mărturisesc numelui lu i» zice. Deci nimic de 
blasfemie sâ nu grăim, nimic necuviincios, nimic îndrăzneţ, 
nimic din desnădâjduire, adecă cu frică şi cucernicie. 
Sufletul când se găseşte în necazuri, se desnădâjdueşte 
şi devine neruşinat. Nu aşa să fim noi. Iată zice, tot 
aceia ce-am fost zis mai sus *nepărăsind adunarea voastră», 
aceasta o zic şi acum, căci numai aşa putem fâră frică a 
face totul, fiiindcă de multe-ori ruş:nându-ne de oameni, 
nu facem multe din răutăţi».

«Şi facerea de bine şi împărtăşirea sa nu o uitaţi-»
(Vers. 16), iarâ aceasta o spune nu numai cătră (raţii cei
prezenţi, ci şi către cei ce lipsesc. «Dară dacă alţii au 
răpit averile voastre, zice, cel puţin după putinţa voastră 
să nu uitaţi iubirea de străini, adecă ospitalitatea». Deci, 
ce justificare vom avea noi, când şi după răpirea averilor 
auzim de acestea, şi nu facem aşa? Şi n a zis «nu uitaţi 
ospitalitatea, £evo8tt)âav ci a întrebuinţat cuvântul ţpiXo 
£eytav, adecă nu simplu să-i ospitalizaţi, ci să iubiţi pe
străini ospitalizându-i. Şi nici n-a spus că îi se va da
răsplata viitoare, ca nu cumva iarăşi să-i facă mai molatici 
şi trândavi, ci acea deja dată, »ca prin aceasta, oare carii 
neştiind, zice, au prim it oaspeţi pe îngeri».

Dară să vedem cum <cinstitâ este nunta întru toate, şi 
patu l nespurcat». Cum deci nunta este cinstită? Pentru 
că păzeşte pe credincios întru prudenţă. Aici face aluziune 
şi la Iudei, carii considerau pe femeiă lehuzâ spurcată,
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precum zice: * Ş î femeia cu care va dormi bărbatul pe
p a t de sămânţă..............necuraţi vot fi până tara* (Levit.
15, 18). Nu este spurcat ceia ce este de la natură, o! 
nerecunoscătorule şi nesimţitoruie Iudeu!, ci cele ce sunt 
din voea liberă. Câ dacă nunta este cinstită, şi curată, 
cum îţi închipui că te vei spurca printr’ânsa şi dintr’ânsa?

«Să vă fLe obiceiurile fă ră  iubire de argint*. Fiindcă 
mulţi după ce 'şi-au împărţit averile, voiesc iarăşi, sub 
masca eleimosinei, a se îmbogăţi iarăşi, de aceia zice:
< Să vă fie obiceiurile fără iubire de argint* adecă să avem 
numai strictul necesar. «Dară ce? zici tu; dacă nu le 
avem nici acestea, apoi atunci oare suntem îndestulaţi, 
suntem bogaţi»? Apoi el a spus, şi nu minţeste nici odată 
că «nu te voiu părăsi^ nici te voiu lăsa», aşa cât că în
drăznim noi a sice\ Domnul este mie ajutor, şi nu mă 
voiu teme ce'mi va face mie omul», ca şi cum pare că ar 
zice: ai făgăduinţa lui, nu te îndoi; el ţi-a făgăduit, să 
nu stai la îndoială că nu va îndeplini ceia ce a făgăduit, 
Expresîunea *nu te voiu părăsi» nu o zice numai pentru 
averi, ci pentru toate celelalte. «Domnul este mie ajutor, 
şi nu mă voiu tenie ce’mi va face mie omul» zice, şi cu 
drept cuvânt. A repetat aici zicerea Prorocului David, 
pecetluind aşa zicând vorba sa, şi făcându-i mai cu bună 
voinţă, spre a nu se desnădăjdui. Aceasta să o zicem ş i .. j 
noi în toate ispitele. Să râdem de oameni, pe câtă vreme 
avem pe Dumnezeu în ajutotuJ nostru. Câ dupre cum-., 
dacă el ni este duşman, chiar de ni-ar fi toţi oamenii 
prieteni, nu avem nici un folos, tot aşa şi dacă el ni este 
prieten, chiar de am avea pe toţi oamenii duşmani, nici 
o pagubă nu vom avea. «Nu mă voiu teme, zice, ce’mi 
va face mie o??tul*.

«Aduceţi-vă aminte de ?nai marii voştri, carii au grăit 
vouă cuvântul lui Dumnezeu». Aici mi se pare că vorbeşte 
şi de ajutorinţa ce trebuie a îi da lor.'«.Si privind la 
săvârşirea (sfârşitul) vieţei lor, să ti urmaţi credinţa». Ce 
va să zică <şi privind la sfârşitul vieţei lor > ? Adecă 
într'una căutând la dânşii, cercetând cele ale lqr, exa
minând cu scumpâtate vieaţa lor. «Ş i privind, ta săvâr
şirea (sfârşitul) vieţei lor*, adecă cercetând întreaga lor 
vieaţă până la sfârşit, că vieaţa lor a avut un sfârşit bun»
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< Iisus Christos ieri ţi  astăzi, acelaşi fi în veci». «Săt 
nu credeţi, zice, câ atunci numai a fâcut minuni, iară 
astăzi nu mai face; acelaşi este şi acum*'. «La învăţături 
streine ţi de multe feluri să nu vă mulaţi». Adecă la în
văţături de alttel de cât acelea pe care le-aţi auzit de la 
noi, care nu au în ele nimic sigur, care sunt deosebite 
de ale noastre. «Că bine este cu darul să vă întăriţi ini- 
mele  ̂ iară nu cu mâncările». Aici pare-mi-se că-i ridiculi 
zază în privinţa observaţiunei mâncărilor; li arată că din 
observaţiunile acestea au căzut în învăţături străine,- iară 
de ia acestea au ajuns la învăţături de multe feluri. Şi 
priveşte 1 cum el n-o spune aceasta pe faţă, ci numai 
cât lasă a se în ţe leg i numai în enigme, căci aceasta 
este când el spune de învăţături streine şi de multe feluri, 
precum face şî Christos când zice: «că nu ceia ce intră  
în om spurcă pe om, ci ceia ce iese din om, aceia spurcă 
pe om» (Math. 15, 11).

«Că bine este cu dărui să vă întăriţi inimele, iară nu 
cu mâncările*. Credinţa este totul; dacă ea va întări pe 
cineva, inima lui va sta în siguranţă. Aşa dară credinţa 
Întăreşte, în timp ce raţionamentele clatină. Deci cre
dinţa este contra raţionamentului. <s Dintru care nu s-au 
folosit, zice, cei ce au umblat întru dânsele>. Căci care 
este folosul observaţiunelor în mâncări ? spune’mi. Oare 
n-au pierdut mai mult? Oare un astfel de om nu lucrează 
sub puterea păcatului ? Dacă trebuie a observa ceva, apoi 
aceia este de a se observa cineva pe sine singur. «Dintru  
care, zicOj nu s-au folosit cei ce au umblat întru dânsele>, 
adecă cei ce le-au păzit într’una acestea. O. singură ob~ 
servaţiune este: aceia de a fugi de păcat. Că ce folos 
poate fi când sunt câţiva spurcaţi ce nu pot a se împăr
tăşi din jertfe, în urma observaţiunelor lor ? Aşa că nimic 
nu i-a mântuit pre dânşii, deşi întrebuinţase atâtea ob- 
servaţiuni, ci numai fiindcă n-au avut credinţă, nu s’au 
foiosit cu nimic.

Apoi desfiinţează jertfele din legea veche, şi aduce, 
vorbă la prototip, zicând: «Pentru că ale cărora dobi
toace sângele se bcigă înăuntru în cele sfinte pentru păcate 
de Arhiereu, trupurile acelora le ard afară de tabără». 
Aşa dară acelea erau tip ai acestora şi astfel, Christos a
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plinit toate, afară de poartă pătimind. Aici apoi arată şi 
pe cel ce de bună voie pătimeşte, invederând că nu numai 
Că erau acelea cum s’ar întâmpla, ci şi tip erau al celor
de acum, şi însăşi iconomia patimei era afară...................

Ai văzut, deci, că noi ne împărtăşim din sângele celui 
ce a intrat întru cele sfinte, cele cu adevărat sfinte, şi 
de jertfa de care singur Arhiereul se bucura. Noi dară 
ne împărtăşim din adevăr. Deci, dacă ne împărtăşim sfin
ţeniei, iară nu ocărei, apoi ocara este pricina sfinţeniei. 
Precum dară et a fost ocărât, aşa şi noi, şi dacă noi 
ieşim, ne împărtăşim cu dânsul. Şi ce va să zică oare 
««î ieşim la dânsul» ? Adecă să luăm parte la patimile 
lui, să suferim ocara lui. Nu cum s’ar brodi ne-a poron
cit să rămânem afară, ci precum el a fost ocărât ca un 
vinovat, tot aşa să fim şi noi. «Şi printr ânsul să adu
cem je r tfă  de laudă pururea lui Dumnezeu». De care 
jertfă vorbeşte el aici ? «Adecă roada buzelor ce se măr
turisesc numelui lui». Aciia proaduceau oi, viţei, şi-i dă
deau preotului ; noi nimic din acestea nu aducem, fără 
numai mulţumire, şi imitarea lui Christos întru toate. 
Această roadă să odrăslească gura noastră. «Că cu jertfe  
de acestea se mulţumeşte Dumnezeu* ’)

Astfel de jertfă deci să-i proaducem, ca să o înalţe 
Tatălui, căci de altmintrelea nu se înalţe, de cât prin 
Fiul, şi mai bine zis, prin cuget curat şi inimă înfrântă. 
Toate acestea le-a spus penrru cei slabi. Cum că harul 
este al Fiului, aceasta este invederat, căci dealtmintrelea 
cum cinstea lui e deopotrivă cu a Tatălui ? « Ca toţi, zice, 
să cinstească pre F iul, precum cinstesc pre Tatăl» (Ioan 
5, 23). * Roada buzelor ce se mărturisesc numelui lu i».

^ Deci, iubiţilor, toate să le răbdăm cu mulţumire; şi 
sărăcie, şi boală, şt ori-ce de acest fel, căci adevăratele 
noastre interese numai el le ştie. *Că a ne ruga ţie pre
cum trebuie} nu ştim* (Rom. 8 , 26) zice- Noi, carii nu

') A ceasta e s te  traducerea exac tă  a versului ()Totaât<Xlţ 'jdp  d’OtjEaiî 
SâapEfjTEÎtrat 6  iară nici de cât «că cu jertfe  de  acestea se îmblâtj-
le ş te  Dumnezeu» cum  se g ăse ţte  în ediţia de  Petersburg, din 1819. V erbul 
eâţy)SOTo5 (taL însamnă a mulţumi, iară nu a îmblânzi.

*) Parica morală. Cuţn că noi trebuie  a suferi cu mulţum ire cele triste , ţ i  
că singurul bun  este de a mulţum i lui Dumriexeu. Cuta că agerea este  pie- 
decă  sp re  m ântuire. ^Veton).
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ştim a cere precum trebuie, dacâ nu suntem ajutaţi de 
Duhul, să ne silim cel puţin de a-i aduce mulţumire pen
tru toate, şi pe toate să le râbdăm cu bărbăţie. Suntem  
poate săraci? Să-i mulţumim. Când pătimim rele să-i 
mulţumim. Suntem clevetiţi ? Sâ-i mulţumim. Suntem bol
navi ? Sâ-i mulţumim. Aceasta numai ne (ace de a rie 
apropia de Dumnezeu, atunci şi noi vom avea pe Dum
nezeu dator. Când întâmpinăm cele bune, atunci suntem  
datori lui Dumnezeu, şi de multe-ori, ni se fac acestea 
spre osândă, şi spre câştigare de păcate. Acelea atrag 
mila şt filantropia, pe când acestea n e } duc şi în fapte 
uşurele, şi în trândăvie, şi face pe om de a gândi lucruri 
mari de dânsul ; acestea înjosesc pe om de a gândi lu
cruri mari de dânsul; acestea înjosesc pe om. De aceia 
şi Prorocul zice : «Bine este mie, că -mai smerit, ca să
cunosc îndreptările (ale» (Ps. 118, 71). Când Iezechieâ a 
avut numai bine de la Dumnezeu, şi a scăpat de rele, s'a 
înălţat cu inima şi cu mintea lui, iară când s’a îmbolnăvit 
greu, atunci s’a smerit, atunci s ’a apropiat de Dumnezeu. 
«Când îi ucidea pre dânşii, zice, atunci îl  căutau pre el, 
şi se întorceau şi mânecau cătră Dumnezeu» A doua lege  
32, 15) şi iarăşi a mâncat lacov, şi s'a săturat, şi
s'au lepădat cel iubit» (Ibid).

Mare bun este, iubiţilor, năcazul şi scârba. Strâmtă 
este calea, aşa că scârba ne împinge aşa zicând pe acea 
cale strâmtă. Cel ce nu este scârbit şi năcăjit, nu poate 
intra. Cel ce este scârbit pe calea cea strâmtă, acela 
este care se bucură de linişte, pe când cel ce se umflă 
pe sine, adecă cel ce se lăţeşte, aşa zicând, nici a intra 
nu poate, ba încă se striveşte strângându-se. Priveşte 
cum intră Pavel pc această cale strâmtă ; el îşi strâmto- 
rează trupul, ca să poată intra. De aceia în toate scâr
bele lui el se găsâ mulţumind lui Dumnezeu. Poate că ai 
păgubit bani r Aceasta ţi-a uşurat mult intrarea pe calea 
cea strâmtă. Ai căzut poate din slavă ? Altă uşurare. Ai 
fost poate clevetit ? Au fost crezute cele vorbite contra 
ta, de care tu nu te ştii vinovat ? Bucură-te şi te vese
leşte, dupre cum zice : «Fericiţi veţi fi, când vă vor urî 
pre voi oamenii, şi vor grăi cuvânt rău împotriva voastră 
minţind pentru mine. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, zice, că
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plata voastră multă este in ceruri» , (Math? 11, 12). Şi de 
ce te miri dacă tu te năcăjeşti în tine, şi voieşti a scăpa 
de ispite ? Pavel încă voia sâ scape, şi de multe ori a 
rugat pe Dumnezeu, şi totuşi n’a reuşit,— fiindcă expre- 
siunea: <De trei ori am rugat p te  Domnul pentru aceasta» 
(II. Cor. 12, 8 — 10), însamnă de multe-ori,— la care i se 
răspunde: * Ajunge ţie darul meu, câ puiereă mea întru 
neputinţă se săvârşeşte*. Sub numirea de neputinţă de 
aici, se înţelege scârbele şi năcazurile. Deci ce ? Fiindcă 
a auzit acestea, apoi a suferit ispitele cu mulţumire, şi 
zice: «Cu mulţumire dară mă voiu lăuda intru ispite
adecă cu plăcere mă odihnesc intru ispite.

Pentru toate deci să mulţumim lui Dumnezeu ; pentru 
scârbe, ca şi pentru linişte. Să nu cârtim, sâ nu fim ne
recunoscători, şi tot-deauna să zicem cu fericitul lob : 
«Gol am ieşit din pântecele maicei mele, gol mă voiu şi 
duce» (lob. 1, 21). Nu ai venit în lume slăvit, deci nu
căuta slavă. Gol am venit, nu numai de bani, ci şi de
slavă şi renume. Gândeşte-te câte rele izvorăsc de multe- 
ori din averi, pentru care şi zice Christos că «M ai uşor 
va trece funiea corăbiei prin  urechile acului, de cât boga
tu l sâ intre întru împârăţiea cerurilor» (Math. 19, 24). 
Ai văzut la câte bunuri bogăţia devine piedică? iară tu 
cauţi încă să te îmbogăţeşti ? Nu te bucuri pentru că
piedica e depărtata de la tine ? De aceia calea care duce
la împărăţia cerurilor este strâmtă, iarâ bogăţia este um
flată, este încărcată aşa zicând de trufie. De aceia şi zice 
Christos acelui bogat: « Vinde averile tale, dă-le săracilor, 
şi vină după mine», ca astfel sâ poţi trece pe calea cea 
strâmtă. De ce doreşti averi ? Pentru aceia tocmai ţi s’au 
luat, ca sâ te scape de robie, fiindcă şi părinţii adevă
raţi când văd că copilul lor s’a apropiat de o curvă stri
cată, şi de şi l-au sfătuit de multe-ori ca să se depăr
teze de ea, totuşi el nu a ascultat, la urmă au alungat-o. 
Tocmai aşa se petrece şi cu bogăţia. Deci sâ nu ne în
chipuim că sărăcia este un râu, ci păcatul este un rău, 
şi nici bogăţia nu este prin sine înăşi un bun, ci singu
rul bun este de a mulţumi Iui Dumnezeu.

Sărăciea deci să o căutăm, după dânsa să umblăm, 
oăci numai aşa vom dobândi împărăţia cerurilor, numai
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aşa ne vom bucura şi de celelalte bunuri veşnice. Cărora; 
fie ca cu toţii să ne Învrednicim, prin harul şi filantropia 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu 
Tatăl şi cu sfântul Duh se cade slava, stăpânirea şi cin
stea, acum şi pururea şi în vecii' vecilor. Amin.

OMILIA. X X X I V
*Ascultaţi pre mai marii voştri, şi vă supuneţi lor, câ 

■aceia privegkează pentru sufletele voastre, ca cei ce au să 
dea seamă; ca cu bucurie aceasta să o facă, iară nu sus
pinând, căci aceasta nu vă este vouă de folos*.

(Cîfp. 13, 17).

Rău lucru este anarhia, şi pricină a multor nenoro
ciri; este începutul dezordinei şi a confuziunei. Că precum 
când vei lua căpetenia chorului, acel chor nu va nnai fi 
în regulă, nici în cântare şi nici în ordine, precum şi 
atunci când depărtezi pe General din fruntea armatei, 
nu -va mai fi ordinea şi rânduiala cuvenită la începerea 
atacului,, sau precum se întâmplă şi cu corabia de pe 
mare, câ dacă îi vei lua pe Căpitan, o ai expus a se 
scufunda, — tot aşa şi dela turmă dacă ai depărtat pe 
păstor, totul ai răsturnat pe dos, şi ai nimicit. Mare rău 
deci, este anarhia, şi pricină de răsturnare, dară nu mai 
mic rău este şi nesupunerea celor stăpâniţi, fiindcă la 
urmă aeelaş lucru se întâmplă. Un popor care nu se 
supune stâpânitorului, este tot aşa ca cum n’ar avea, 
sau poate şi mai rău, căci pe când acolo dacă poate ar avea 
oarecare iertare pentru dezordine, aici însă nu are de loc, 
ba chiar este şi condamnat.

Dară poate că ar zice cineva, că este şi al treilea rău 
când ştăpânitorul este rău. Ştiu şi eu, câ nu un mic rău 
este aceasta, ba încă un rău mai mare şi mai vătămător 
decât anarhiea, căci ta urma urmei este mult mai bine 
de a nu fi condus de nimeni, decât a fi condus de un 
stăpânilor rău. Că pe când acela de multe ori poate a 
scăpat, de multe ori iarăşi s ’a primejduit, acesta numai 
decât se va primejdui, fiind dus în prăpastie. Apoi atunci



—  3 8 4  —

curo de zice P avel^«Ascultaţi pe  mai marii voştri şi vă 
supuneţi lor»? Zicând mai sus * Privind la săvârşirea 
{sfârşitul) vieţii lor, să le urmaţi credinţa», aici a spus i
*Ascultaţi pre  mai marii voştri, şi vă supuneţi lor-». Dară, 
zici tu; şi când sunt răi să-i ascultăm»? Pe cine numeşti 
rău ? Când e vorba de credinţă, apoi fugi şi te depăr
tează de dânsul, de ar fi nu numai om, ci chiar înger 
căzut din cer, iar dacă e vorba de vieaţa lui, nu cerceta 
cu amănunţime. Şi aceasta n’o spun dela mine, ci ascultă 
exemplul dat de Christos, exemplu în fine scos din Si. 
Scriptură: *Pe scaunul lui Moisi âu şezut Cărturarii şt 
Fariseii» (Math. 23, 2), mai întâi a vorbit de dânşii multe 
rele şi apoi a adaos: * toate deci câte vor zice sâ faceţi, 
faceţi, iar după faptele lor sâ nu faceţi* (Ibid.) că au, 
zice, demnitatea numai cu dânşii, iar vieaţa lor e necu
rată. Tu însă nu te uita la vorbe, ci !a faptele lor, 
fiindcă din cauza moralului lor nimeni nu se va vătăma». 
De ce oare ? Fiindcă este cunoscut tuturor, şi chiar nici 
unul dintre dânşii, de ar fi cât de rău, totuşi nu va cu
teza a învăţa pe alţii rele, vreodată. Pentru credinţă —  
nici nu este cunoscut tuturor, şi cel rău nu se va da în 
lături de a învăţa, fiindcă expresiunea i. Nu judecaţi, ca 
să nu fiţi judecaţi> (Math. 7, 1. 3) este zisă pentru viaţă, 
iar nu pentru credinţă. Dealtmintrelea ceeace a adaos 
mai departe dovedeşte aceasta:- «De ce vezi, zice, paiu t 
din ochiul aproapelui tău, şi nu vezi bârna din ochiul 
tău*?... « Toate câte vor zice vouă să faceţi, faceţi» —
vezi dară că e vorba de fapte, iară nu de credinţă —  
«iară după faptele lor să nu faceţi» Ai văzut deci, câ 
nu e vorba de credinţă, ci de viaţă şi de fapte ? Pavel 
însă mai întâi le-a recomandat aceasta, şi apoi mai la 
urmă li-a zis: «Ascultaţi pe mai tnarii voştri şi vă supu
neţi lor, că aceştia privegheazâ pentru sufletele voastre, 
ca cei ce au să dea seama*. Auză acestea şi stăpânitorii 
şi cei stăpâniţi, căci dacă trebuie a fi ca supuşi cei stă
pâniţi, apoi şi stăpânitorii trebuie a fi treji şi neadormiţi. 
Ce spui ? Prîveghează şi are primejdia deasupra capului 
său, ii stau înainte pedeapsa păcatelor tale, şi din cauza 
ta se găseşte în mare frică, iar tu te leneveşti, te pre
faci că te supui, şi eşti atât de grosolan ? De aceia zice:
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i Pentrucă cu bucurie aceasta să facă, iar nu suspinând 
că aceasta nu este vouă de folosp,

At văzut, câ stăpânitorul dispreţuit nu trebuie a se 
apăra, ci apărarea iui cea mare să fie de a plânge şi a 
suspina ? Fiindcă şi doftorul când este dispreţuit de bolnav 
nu trebuie a se apăra, ci să plângă şi să ofteze, «că dacă 
el oftează, zice, îi apără Dumnezeu». Dacă noi pentru 
propriile noastre păcate putem atrage pe Dumnezeu în 
ajutor, apoi oare nu atât mai mult când oltăm pentru 
prostia şi dispreţul altora? Ai văzut că nu-l lasă Dum
nezeu de a fi batjocorit? Ai vătut ce filosofie mare? Cel 
dispreţuit, cel batjocorit, cel hulit trebuie a ofta. Sâ nu 
te încurajezi că nu se apără contra ta, căci oftatul şi su
spinul *lui e mai grozav decât ori-ce apărare. Când el 
singur nu va folosi nimic oftând, va chema pe Dumnezeu, 
şi precum se întâmplă cu dascălul şi guvernorul când nu 
sunt ascultaţi de copil, că atunci este chemat unul care 
se poartă mai aspru, tot aşa şi aici. Vai! câtă primejdie 
asupra sa. Cine ar putea spune ceva acelor nenorociţi, 
cari s-au aruncat singuri pe sine în abizul atâtor pedepse ? 
Pentru toţi pe carii ii stăpâneşti, femei, copii, bărbaţi, 
tu vei da samă; atâta toc ţi-ai pus singur pe cap de bună 
voie! M-aşi mira dacă este cineva dintre stăpânitori, cari 
să scape de osândă, faţă de o aşa ameninţare şi faţă de 
Ienevirea şi trândăvirea prezentă, văzând mai cu samă pe 
uniia alergând după aceste demnităţi, şi aruncându-se 
singuri tntr’o aşa de mare greutate a stăpânirei. Că dacă 
cei ce de nevoie atraşi la astfel de demnităţi, nu au nici 
o scuză şi nici-o îndreptare, dacâ neglijează şi conduc rău 
afacerile, — fiindcă şi Aaron de nevoie a iost atras, şi s-a 
primejduit, şi Moisi iarăşi s-a primejduit, de multe-ori le- 
pădându-se, apoi cu atât mai mult cei ce se grăbesc de 
a lua asţfel de demnităţi, expunându se şi aruncându se 
în primejdii, şi desigur că unul ca acesta este lipsit de 
orice iertare. Trebuia ca el să şe teamă şi să se  cu
tremure, atât pentru conştiinţă, cât şi pentru greutatea 
stâpânitrei, şi nici atras fiind să nu se leapede, nici 
neatras, să nu alerge şi să se arunce pe sine în primejdii, 
ci mai bine să fugă prevăzând greutatea cea mare a dem- 
nităţei. Odată însă ce ai intrat, trebuie a arăta cea mai mare

25
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evlavie. Nimic fără măsură. Simţind de aceasta mai înainte 
de a se împlini, pleacă, crezându-te nevrednic de aceasta, 
iară dacă vei fi luat cu sila, iarăşi fii bărbătos şi temător 
de Dumnezeu, pretutindeni arătând recunoştinţa. ')

«Rugaţi-vă^, zice, şi petdru noi, câ nădăjduim că bunâ 
cunoştinţă avem, întru toate bine voind a petrece» (Vers. 
18)‘ Ai văzut că prin aceasta el se justifică oare cum ca 
scriindu-li lor ca unor necăjiţi, ca unor scârbiţi, ca uniia 
ce se găsau faţă de dânsul ca faţă de un călcător de lege, 
carii nu suferiau a auzi nici de numele lui ? Deci, fiindcă 
pretinde aceasta dela cei ce’l urau, ceiace alţii ar fi pre
tins delj cei ce-i iubeau, din această cauză li spune: *C.ă 
nâdăjdui',n că bună cunoştinţă avem». «Să nu’mi aduci învi
novăţiri-— zice, câ conştiinţa noastră cu nimic nu ne mustră, 
nici nu ne ştim pe noi, că v-am fi uneltit niscareva ;rele».

«Câ nădăjduim , zice, că bună cunoşti?iţă avem întru 
toate», nu numai între etnici, ci chiar şi printre voi. Nimic 
n-am fâcut cu scop de precupeţire, nimic cu ipocrizie*. 
De altfel erau şi defăimaţi uniia pentru aceasta, dupe 
cum se vede din Fapt. Apostolilor, când lacob i-a zis: 
«S-a auzit de tine câ înveţi pre jidovii cei dintru neamuri, 
să se depărteze de Moisi*. «Nu ca un duşman, zice, le 
scriu acestea, ci ca prieten», dupre cum se învederează 
şi din cele ce urmează: mai mult vâ rog sâ faceţi
aceasta, ca fără de zăbavă sâ mă intorc la voi» fvers. 19), 
iarâ a-i ruga atât de mult e dovadă de o mare iubire; 
zcâ fără de zăbavă să mă întorc la voi*. Aceasta Insă 
dovedeşte că nimic n-avea pe conştiinţă dacă se silea a 
se duce Ia dânşii, şi-i ruga ca să se roage lui Dumnezeu 
pentru dânsul. De aceia el mai întăi li cere rugăciuni 
pentru dânsul, iară după aceia ’i doreşte toate bunătăţile. 
«Iară Dumnezeul păcei» — deci nu vâ resculaţi contra 
noastră — carele a scos din morţi pe păs tor %l oilor» — aici 
vorbeşte, de învierea morţilor— «cel mare* — de aîci şi 
până la sfârşit li adevereşte .cuvântul învierei — «întru 
sângele legei cei veşnice, pre Domnul nostru Iisus Christos, 
să vă facă pe voi desăvârşit întru tot lucrul bun, ca să

') Sfatuiile ce !e dă aici Sf. C hrîsostom  celor ce nnzuesc a ocupa d em 
nităţi bisericeşti, mai ales, se găsesc pe larg expuse în Tratatul desfre Pre
oţie, cap de operă literară, care atrage adm iraţiunea tu turor cetitorilor.
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faceţi voea lui,'făcând întru voi- ce este p ’âcut înaintea sa». 
Iarăşi mărturiseşte do dânşii lucruri mari, câci expresiunea 
*sâ vâ facă pre voi desăvârşii» însamnă. câ începutul 31 
aveau, însă trebuia a fi complectat. Şi in fine se roagă 
pentru dânşii, ceiace este a unuia care ti dorea mult. In 
celelalte epistole el se roagă lui Dumnezeu la început 
aici însă la sfârşit. ^.Făcând, zice, întru voi ce este p lăcu t 
înaintea sa, prin Iisus Christos, căruia este slava în vecii 
vecilor. JLmin >.

«Ci vâ rog pre voi, fraţilor, . primiţi cuvântul mângâ- 
ierei, că pe scurt am scris vouă» (Vers- 22). Ai văzut că 
ceia ce n-a scris nimănui, a scris acestora ? «Câ ou. v-am 
necăjit pe voi, zice, cu vorbe multe». Cred că dânşii nu 
se arătau cu duşmănie mare faţă de Timothem, pentru 
care l’a şi pus' înaintea lor, zicând: ştiţi că fratele
Timotheiu este slobod, cu carele, de va veni mai curând, 
vâ voiu vedea pre voi* (Vers. 23). iFste slobod* zice: 
Cum, şi de unde a fost slobozit? Cred că a fost închis 
în temniţă, sau dacă nu aceasta, apoi atunci din Athena 
a fost slobozit, mai ales câ ‘ şi în Faptele Apostolilor se 
spune.

«închina ţi- vă tuturor mai marilor voştri, şi tuturor sfin
ţilor, închină-se vouă cei ce sunt din Italia, H arul cu voi 
cu toţi. Amin, (Vers. 24. 25). Ai văzut cum arată câ vir
tutea este nu numai de la Dumnezeu, şi iarăşi câ nu nu
mai de la oameni? Căci expresiunea «sâ vă făcă pre voi 
desăvârşit întru totul lucrul bun* spune pare câ: «aveţi
oare care virtute, însă are nevoie de a fi desăvârşită». 
Dară oare ce va sâ zică dintru tot%l lucrul bun»? Adecă 
a avea viaţă şi credinţă dreaptă. « Ca să faciţi voea lui, 
făcând întru voi ce este plăcut înaintea lu i». «înaintea lui* 
zice, şî în adevăr că aceasta e cea mai mare virtute, de 
a face înaintea lui Dumnezeu, ceiace este plăcut lui, du
pre cum zice şi Prorocul: * Şi-mi va răsplăti mie Domnul 
după dreptatea mea si după curăţenia manilor mele va răs
plă ti mie*. (Ps. 17, 23); După ce a scris atâtea, el to
tuşi spune câ a scris puţine, în raport cu cele ce voia 
a ii scrie, precum spune şi aiurea: «-Precum am scris mai 
’nainte pe scurt, pe câre cetind puteţi cunoaşte'înţelesul 
meu în taina lui Christos» (Efes. 3, 3. 4). Şi priveşte
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înţelepciunea lui, căci n-a zis: «primiţi cuvântul stătuirei» 
ci «cuvântul mângâierei* adecă a îndemnului. «Nu poate 
zice cineva că se oboseşte de mulţimea celor vorbite», 
zice, fiindcă particularitatea celor mici de suflet este de 
a nu suferi vorba lungă.

«iSa ştiţi câ fratele Timothciu este slobod, cu care, de 
va venţ mai curând, vă voiu vedea pre voi,* Aceasta era 
de ajuns de a-i face să se smerească, dacâ apostolul era 
gata de a veni cu ucenicul. «Inchinaţi-vă tuturor mai mari
lor voştri, şi tuturor sfinţilor». Priveşte cum îi cinsteşte 
pe aciia dacă li trimite lor mai întâi închinăciuni. «în 
chinase vouă cei ce suni din Italia. Harul cu voi cu toţi. 
Amin»} — ceia ce este comun tuturor. Harul însă cum 
poate fi cu noi ? Dacâ nu batjocorim binefacerea, dacă 
nu ne arătăm leneşi faţă de dânsul. Ce este harul ? A- 
decă iertarea păcatelor, curăţenia; aceasta este cu noi. 
Căci cina poate păstra harul fiind batjocoritor, şi nu’l 
pierde? De pildă: ţi-a iertat .păcatele; cum însă va fi cu 
tine harul adecă energia duhului, dacă nu’l vei atrage 
spre tine prin fapte bune ? Aceasta este pricina tuturor 
bunurilor, de a rămânea pururea în noi harul Duhului, 
căci acesta ne povăţuieşte spre tot lucrul bun, iarâ când 
se depărtează de noi, ne pierdem şi jrămânem pustii.

') Deci, iubiţilor, să nu respingem acest har, căci în 
noi stă şi de a’l păstra, adecă de a rămânea în noî, şî 
de a’l îndepărta. I! vom păstra când vom cugeta la cele 
cereşti, şi-l vom îndepărta când ne vom gândi la cde  
pământeşti. «Pe care lumea n u l poate lua pentru cânu'l 
vede pre el, nici îl  cunoaşte pre el» (Ioan 14, 17). Ai vă
zut dară, că nu se poate vedea nici avea de un suflet 
lumesc? Deci, ni trebuie multă silinţă spre a’l păstra în 
noi, spre a iconomisi toate ale noastre, avându-le în si
guranţă şi în linişte. Că precum corabia care pluteşte pe 
un vânt prielnic nu poate fi nici împiedecată şi nici scu- 
tundată, întru cât se va bucura de vânt favorabil şi în
continuu, ci încă procură atât corăbierilor cât şi câhto-

T). Pârlea morală. N im ic  a l t a  n u  c o n t r ib u e  a  r ă m â n e a  în  n o i  h a r u l  D u h u lu i ,  
a f a r ă  d e  l a p t e l e  c e l e  b u n e ,  ş i d e  a  î n d r e p t a  c u g e t u l  n o s t r u  s p r e  c e r iu r i  
i V e r o n l
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rilor muftă reputaţie, căci pe aciia nu i-a silit de a vislî 
din greu, iară pe aceştiia ia scăpat de frică, prezentând 
călătoria ei cao privelişte plăcuţă, tot aşa şi sufletul întărit de 
Duhut, este superior tuturor valurilor vieţei, iară calea.'-ce du
ce la ceruri o brăzdează mai puternic ca corabia, ca cel ce nu 
de vânt este împins, ci de însuşi Duhul, — având şî toate pân
zele curate complecte, — care scoate şi împrăştie din cuge.ul 
nostru orice este înjosit, şi sec. Că-precum vântul când 
bate într’o pânză de la o corabie spartă sau găurită, nu 
poate lucra cum se cade, tot aşa şi Duhul nu poate ră
mânea într’un suflet puhav, într’un suflet aşa zicând găurit 
de păcate ci trebuie multă silinţă, multă Încordare de 
putere, încât câ cugetul să ni fie îmfierbântat, şi pretu
tindeni faptele noastre să fie împuternicite. D e . pildă, 
când ne rugăm, să o facem aceasta cu multă putere, în
dreptând sufletul nostru şi Împingându-I spre ceriu, nu 
tras ca cu nişte funii, ci cu bună voinţă arzătoare* Când 
miluim iarăşi ni trebuie putere, ca nu care cumva grija 
casei, sau grija copiilor, sau a femeii, ba poate şi frîra 
de sărăcie, să slăbească şi să găurească aşa zicând pânza 
corăbiei. Dacâ noi vom ţinea întinsă bine pânza din toate 
părţile, cu speranţa celor viitoare, de sigur că va primi 
bine energiea Duhului, adecă va fi bine purtată spre 
liman. Din cele trecătoare şi fără preţ nimic nu va putea 
cădea într’însul, şi chiar de ar cădea cu nimic nu’l va 
vătăma, ba încâ curând va fi azvârlit afară cu oftatul. De 
aceia ni trebuie multă putere, fiindcă şi noi călătorim pe 
o mare întinsă, plină de multe dihănii, de multe stânci, 
care ni pricinuiesc multe primejdii, şi care chiar pe timpul 
cel1 mai senin, fâră de veste stârneşte cea mai grozavă 
furtună.

Trebuie dară, dacâ voim a călători, cu toată înlesnirea 
şi fără primejdii, a întinde bine pânzele, adecă buna 
noastră intenţiune, fiindcă ni este deajuns nouă aceasta, 
încă şi Abraam, de oare ce dorinţa lui a întins o către 
Dumnezeu, şi i-a pus de faţă buna lui intenţiune, de cine 
altul a mai avut nevoie? De nimeni, ci * A crezut Abraam  
lui Dumnezeu şi-i s-a socotit lui spre dreptate* (Facere, 
a5, 6). Credinţa este rezultatul bunei intenţiunir sau a 
loiei libere. A ridicat pe altar pe fiul său, şi cu toate
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că nu l-a jerfit, el a primit plata jertfitorului, adecă 1 s-a 
dat premiul fără să iacă treabă. Sâ ni fie dară curate 
pauzele şi neînvechite «că ce se îmvecheşte şi îmbătrâneşte 
aproape este--de peire* (Ebr. 8, 13). Sâ nu fie găurite, ca 
nu cumva să facă nefolositoare energiea Duhului. <Omul 
trupesc nu primeşte cele ce sunt ale Duhului» (I. Cor. 2,
14),, Că precum pânza păianjenului nu ar putea să se îm
potrivească- iuţimei vântului, tot aişa şi un suflet lumesc; 
precum nici un om trupesc nu Va putea primi vreodată 
harul Duhului, Câ şi interiţiunile noasţre cu nimic nu se 
deosebesc de pânzele corăbiei, numai Ia vedere poate 
fnai păstrau o uriire, sau o legătură între dânsele, în rea
litate însă sunt lipsite de ori ce putere.

■Dacă noi însă' privîghem, nu vor fi cele ale noastre 
astfel, ci din ori ce parte ar bate vântul, pânzele noastre 
totul vor şuieri, şi vor fi superioare tuturor, şi mai pu
ternice de cât toată năvala apei. Fie de pildă, un om 
duhovnicesc, şi mii de rele să-l lovească deodată, dară 
de nici una din acestea să nu fie atins. Şi ce spun? Vie 
asupra Iui sâfâcia, boala, batjocori, clevetiri, rizilicuri, 
rafte, şi ori ce fel de pedeapsă, ori ce fel de batjocori şi 
insulte, însă el fiind parecă afară de lume, şi slobod de 
patimile trupului, va râde şi’şi va bate joc de toate a- 
cestea. Şi cum că vorbele acestea nu sunt de fală spuse, 
mi se pare că şi astăzi sunt de aqeştiia, ca de pildă cei 
ce trăiesc prin pustietăţi: «Dară, zici tu, nimic nu este 
de mirare, dacă trăiesc prin pustietăţi». Eu însă spun, că 
şi în cetăţi sunt astfel de bărbaţi neobosiţi. Şi de voieşti 
am putea să’ţi arătăm şi dintre cei de demult* Gândeş- 
te-te Ia Pavel de pildă: ce rău n-a pătimit el? Ce n-a 
suferit? Cu toate acestea Ie-a suferit pe toate cu bărbăţie.

Pe acesta, deci, să-l imităm, ca numai aşa vom putea 
sosi cu corabia vieţei noastre la limanuri prielnice, după 
o muncă mare. Să tindem, deci, cugetul nostru spre ceriu, 
şi sâ fim cuprinşi de dorul acela, să ne îmbrăcăm aşa 
zicând cu focul acela duhovnicesc, şi cu para lui sâ ne 
încingem mijlocul nostru. Nimeni purtând para aceea cu 
sine nu se va teme de cei pe carii întâlneşte, chiar fiară 
de ar fi, sau om, sau mii de curse, pe cât timp este 
aprins, ci toate le împiedecă, pe toate le dă- la oparte
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Flacăra e de nesuferit, para este grozavă, căd totul mis
tuie. Cu acest foc, deci, să ne îmbrăcăm, înălţând slavă 
Domnului nostru Iisus Christos, căruia împreună cu Tatăl 
şi cu Sfântul Duh, sâ cade slava, stăpânirea şi cinstea, 
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
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